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Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel 


Landschap is overal. Landschap is de zichtbare weerspiegeling van de manier waarop wij de bodem benutten voor 
bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, bedrijventerreinen maar ook natuur. Het landschap en de bebouwing en 
natuur daarin heeft een eeuwenoude ontstaansgeschiedenis. Een groot aantal sporen van deze geschiedenis zijn – 
ondanks de economische druk op het landelijke gebied – nog bewaard gebleven of in potentie nog aanwezig. 
 


In Gemert-Bakel is vanaf begin jaren 
negentig, in samenwerking met alle 
partijen uit het buitengebied, een wending 
gegeven aan het proces van verstoring 
van het evenwicht in het landelijke gebied. 
Bij deze wending is het uitgangspunt een 
integrale ontwikkeling waarbij versterking 
van de (sociaal-)economische vitaliteit 
hand in hand gaat met versterking van het 
landschap en de omgevingskwaliteit. De 
resultaten van het ingezette proces zijn 
inmiddels zichtbaar. De landbouw heeft 
een schaalvergroting ondergaan, maar bij 
nieuwbouw van bedrijfsgebouwen is een 
kwart van het bebouwde oppervlakte in 
de vorm van erfbeplanting gerealiseerd. 
De stallen zijn milieuvriendelijker en op 


het erf wordt waterneutraal gebouwd. Daarnaast zijn samen met belanghebbenden ecologische verbindingszones 
aangelegd, wordt in het buitengebied meer water vastgehouden en worden oude wegen, paden en hakhoutwallen 
hersteld.  
 
Bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Gemert-Bakel 2006 is gebleken dat er behoefte is 
om de verhoogde belangstelling voor (ruimtelijke) kwaliteit van onze omgeving meer sturing te geven. De behoefte is 
ontstaan uit de zorg dat allerlei bebouwing in het buitengebied verschijnt die niet of nauwelijks nog binding heeft met 
de omgeving, of onvoldoende landschappelijk wordt ingepast. Daarnaast is een grotere behoefte naar een 
herkenbare en identificeerbare leefomgeving.  
 
Het bestemmingsplan biedt slechts beperkte mogelijkheden om meer richtlijnen te geven over de gewenste kwaliteit 
van de gebouwde en onbebouwde omgeving. Het beeldkwaliteitplan – een instrument dat zijn basis vindt in de 
Woningwet – is het kader waarin het te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor alle betrokken partijen wél kan worden 
vastgelegd. 
 
Gezien de samenhang tussen wat we waar in ons buitengebied willen laten bouwen (geregeld in het 
bestemmingsplan), en hoe dat dan zou moeten (vastgelegd in het beeldkwaliteitplan) om de gewenste 
omgevingskwaliteit te realiseren, is dit beeldkwaliteitplan in samenhang met het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied opgesteld en in procedure gebracht.  
 
Dit beeldkwaliteitplan vertelt ons eigenlijk niets nieuws. In Gemert-Bakel is al enige jaren oog voor de 
omgevingskwaliteit. Het nieuwe van dit beeldkwaliteitplan is, dat het een geobjectiveerd toetsingskader schept voor 
de beoordeling van welstandaspecten van bouwaanvragen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om richtlijnen voor de situering van de bebouwing in het landschap, voor de beplanting op het 
erf, en voor kleur- en materiaalgebruik. Daarnaast willen we de bewoners en gebruikers van het buitengebied nog 
eens bewust maken van de gebiedseigen kwaliteiten van landschap en hoe de gebouwde omgeving uitdrukking 
geeft aan maatschappelijke ontwikkelingen. Ook kunnen initiatiefnemers vooraf weten wat van hen ten aanzien van 
de verschijningsvorm van de gebouwen en het erf verwacht wordt. Door te kiezen voor richtlijnen in kleur- en 
materiaalgebruik is traditionele bebouwing mogelijk, maar is er ook ruimte voor moderne en hedendaagse 
architectonische interpretaties. Door de plannen binnen de richtlijnen gestalte te geven, is de voortgang van de 
noodzakelijke procedures beter. 
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Het beeldkwaliteitplan bevat richtlijnen. Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing indien zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen. Zo’n ontwikkeling kan de uitbreiding van een bestaand bedrijf of bestaande woning zijn, maar ook een 
functieverandering van een bebouwingscomplex, een natuurontwikkelingsproject of bijvoorbeeld een 
gebruiksverandering van gronden van agrarisch gebruik naar recreatief gebruik. 
 
 
Wat is beeldkwaliteit?  
Beeldkwaliteit is een subjectief begrip, het is de opvatting van de waarnemer die de omgeving  
aanschouwt. De beschrijving van een bewoner of gebruiker van het gebied waarin hij woont en werkt is ongetwijfeld 
anders dan die van de recreant die slechts één keer het gebied bezoekt. De individuele beelden bevatten echter 
gemeenschappelijke kenmerken die bestaan uit het herkennen van routes, buurten en plekken. Ook is een 
gezamenlijke belevingswaarde te herkennen van een buurt of gebouw. Juist onder deze gezamenlijke voorstelling 
van een grote groep bewoners en gebruikers over een na te streven kwaliteit van een ruimtelijke omgeving of een 
bouwwerk daarin, verstaan we beeldkwaliteit. 
 
Mede op basis van deze beleidsnotitie wil de gemeente Gemert-Bakel gestalte geven aan de visie op haar 
buitengebied zoals die met vele belanghebbenden in het kader van het bestemmingsplan en reconstructieplan is 
geformuleerd. Het is een hulpmiddel voor het ‘landschappelijk verantwoord’ ruimte bieden aan nieuwe 
ontwikkelingen in het Gemerts-Bakelse landschap. Uitgangspunt is om de zo kenmerkende ondernemerslust en 
daadkracht in te zetten voor de vorming van het landschap. Ook hier geldt: behoud en versterking door ontwikkeling. 
Door de dynamiek te gebruiken worden zowel de economische ontwikkeling als de leefbaarheid van het landelijk 
gebied gestimuleerd. 
 
Beeldkwaliteit gaat iedereen aan en kan de samenhang binnen een gebied meer vorm en inhoud geven, waarmee 
de identiteit van een gebied wordt versterkt Hoewel iedereen een eigen kwaliteitsoordeel mag geven over het 
subjectieve begrip beeldkwaliteit, wil de gemeente in dit plan inzichtelijk maken welke ruimtelijke kwaliteiten de te 
onderscheiden gebieden hebben, welke kwaliteiten onder druk staan of weggedrukt dreigen te worden. Over de 
wijze of een nieuwe schuur het landschapsbeeld versterkt, er in thuis hoort, of juist storend opvalt door haar 
veranderende schaal en maat. Oplossingsrichtingen in de vorm van richtlijnen voor het landschap in zijn totaliteit, 
voor gebiedspatronen, kavelinrichting en tenslotte voor de wijze waarop de bebouwing gestalte zou moeten krijgen. 
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Verleden 
De belangrijkste factor voor de vorming van het Gemert-Bakelse landschap is de Peelrandbreuk. Aan weerszijden 
van deze breuk stijgt of daalt de aardkorst. Het westelijke deel van de gemeente maakt deel uit van de zogeheten 
Centrale Slenk, die daalt ten opzichte van het oostelijke deel, de Peelhorst. Daarnaast bevinden zich meerdere van 
dit soort breuken in de ondergrond. 


 
 
Ter hoogte van de breuken is het dekzand onregelmatig afgezet omdat het hoogteverschil in het toenmalige 
landschap de windsnelheid beïnvloedde. Het reliëf van de gemeente Gemert-Bakel kenmerkt zich door een afname 
van de hoogte van oost naar west. De hoogste delen van het landschap bevinden zich aan de oostkant van de 
gemeente in de Stippelberg(hoogste punt ligt op ruim 30 meter boven NAP). De laagste delen van het landschap 
treft men aan de westkant van de gemeente aan (laagste punt ligt op circa 12 meter boven NAP). 


 
Tijdens de voorlaatste ijstijd toen het landijs de 
stuwwallen ter hoogte van Nijmegen opstuwde, 
stroomde de oermaas door het grondgebied van 
Gemert-Bakel. Deze woeste vlechtende rivier 
heeft in de ondergrond van Gemert keien, grind 
en grove zanden afgezet. In de laatste ijstijd 
kwam het landijs niet zo zuidelijk maar heerste er 
een poolklimaat. De breuk was actief en de horst 
kwam omhoog. De slenk werd opgevuld met een 
dikke laag zand als gevolg van enorme 
zandstormen. Op de horst werd een dunnere laag 
afgezet: Dit dekzand bestaat uit fijn tot zeer fijn 
voedselarm zand. In de warme periode die volgde 
op de ijstijden ontstond het veenplateau van de 
peel.  
De grote hoeveelheden dekzand hebben ook tot 
gevolg gehad dat de beekdalen die op het oostelijke 
peelhorstplateau naar het dal van de Aa liepen, 
verstopt raakten met dekzand. De beken konden het 
water niet meer afvoeren. Daardoor ontstond een 
(hoger gelegen) gebied waar het water niet afgevoerd 
kon worden. Hierin kon zich na verloop van tijd 
(hoog)veen ontwikkelen. Dit hoogveengebied staat 
bekend als de Peel.  
 
Er ontstond als gevolg van de breuken in de 
ondergrond en de wisselende doorlaatbaarheid van de 
randen op de horst een complexe hydrologische 
situatie.  
 
De hoger gelegen Peelhorst is slechts bedekt met een 
dunne dekzandlaag. De dekzandruggen die zich 
gevormd hadden op de lager gelegen Centrale Slenk 
waren veel dikker en werden voedselrijker door 
beekoverstromingen. 
 
De eerste mensen in deze streek vestigden zich in de 
breukenzone, daar waar het niet te nat en niet te droog 
was, en waar voedselrijke grond was voor 
landbouwkundig gebruik. Door het landbouwsysteem 


dat ze uitoefenden werden de oorspronkelijke bodems beïnvloed. De boeren maakten gebruik van het zogenaamde 
potstalsysteem. Het vee werd ’s nachts verzameld in potstallen waar heideplaggen en soms ook gras zoden als 
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strooisel werden gebruikt om de mest op te vangen. Het strooisel met mest werd op akkers gebracht om de 
opbrengst te verhogen. Deze oude akkers (ook wel essen genoemd) zijn in de loop der eeuwen soms wel een 
meter opgehoogd. Enkele mooie voorbeelden van oude akkers zijn de Kranenbraken bij de Mortel, de Hilakker bij 
Bakel en de Hoevense Klamp bij Milheeze. 
 


 
 
De (heide)plaggen die nodig waren voor de potstal werden zoveel mogelijk in de directe omgeving van de dorpen 
gestoken. Waar vaak gestoken werd, werd de vegetatie verwoest waardoor stuifzanden zijn ontstaan. In het begin 
van de 20e eeuw zijn de stuifzanden vastgelegd door de aanleg van dennenbossen. Restanten van deze 
stuifzanden zijn onder andere nog te vinden op de Stippelberg, de Grotelse Heide, ten westen van Handel 
(Handelse Bossen) en ten noorden van Bakel (’t Zand). De mens heeft in het breukengebied dus zowel een 
verrijkende als een verarmende invloed gehad op de bodem. 
 
Op de gemeenschappelijke akkers  waren er geen erfgrenzen die beplant werden. Vergeleken met andere 
ontginningen zijn dit visueel–ruimtelijk open gebieden. Alleen de randen van de es werden beplant met een wildwal.  
De boerderijen werden aan de rand van deze gemeenschappelijke akkers gebouwd. Soms gegroepeerd in een 
gehucht van circa vijf tot circa vijftien boerderijen. Soms als lintbebouwing langs wegen aan of naar de oude akkers. 
Tenslotte herkennen we nog de middeleeuwse hoeven waarbij in een enkel geval een gehucht (hoeve-
akkergehucht) is ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is de Esp in Bakel.  
De boerderijen zijn normaliter traditioneel Brabantse langgevels en in een enkel geval een kortgevel. 
De mens vergrootte in de loop der 
eeuwen zijn landbouwareaal vanuit het 
occupatielint dat van Bakel via De 
Mortel richting Gemert en vervolgens 
naar Handel liep. In het landschap zijn 
de verschillende ontginningsstadia nog 
enigszins te herkennen. Rondom de 
gemeenschappelijk ontgonnen essen 
ontstond een zone van individueel 
ontgonnen kaveltjes, de zogeheten 
kampen. 
 
Kampontginningen kenmerkten zich in 
tegenstelling tot de 
gemeenschappelijke akkers, door een 
fijnmazig en onregelmatig blokvormige 
verkaveling waarbij op ieder individuele 
kavel of akker  -omwald door een 
houtsingel of een haag- een boerderij 
stond. 
   
Ook de nattere delen in het beekdal 
werden ontgonnen. Dit herken je door 
de langwerpige smalle kavels 
loodrecht op de beek 
(strokenverkaveling). Langs de smalle kavels stond elzenhakhout vanwege de natte grond om te ontwateren maar 
ook als geriefhout. Het gebied rond het beekdal was erg besloten.  
 
Het zou nog eeuwen duren voor de Peel ontgonnen werd. Tot die tijd werd de Peel gebruikt om turf te steken dat 
diende als brandstof. Het peel gebied was zo woest, voedselarm, nat en ontoegankelijk, dat men het pas rond 1900 
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–met de komst van machines en kunstmest- kon ontginnen. De eerste heide-ontginningen daarentegen vonden 
plaats rond 1840 tot circa 1900. De verkaveling van de eerste heideontginningen zijn over het algemeen fijnmaziger 
en minder rechthoekig dan de jongste peelontginning die vanaf 1900 plaatsvond. De eerste heideontginningen 
vonden plaats vanaf de bestaande wegen en schapendreven die al door het gebied lagen. De bebouwing vindt 
verspreid plaats aan de bestaande wegen in losse groeperingen van minder dan tien boerderijen.  


 
Bij de jongste peelontginningen werd 
een nieuwe wegenstructuur in het 
gebied aangelegd ten behoeve van de 
ontginning. Door de beschikbaarheid 
van machines werd het mogelijk 
grotere blokken tegelijkertijd te 
ontginnen. De verkaveling kenmerkt 
zich daardoor planmatig grootschalig 
met lange doorzichten. De geïsoleerde 
gronden in de voormalige gemeente 
Gemert werden van 1875 tot 1895 in 
vier fasen door de gemeente aan 
particulieren verkocht. De kopers 
waren beleggers die, in tegenstelling 
tot de grootgrondbezitters in de 
voormalige gemeente Bakel, niet 
zozeer ontginners waren als wel 
beleggers. Hierdoor heeft de cultivatie 
van de gronden in Gemert over het 
algemeen pas laat plaatsgevonden. 
Tot circa 1910 bleven de meeste 
gronden ongebruikt liggen. Wel werd 
er door grootgrondbezitters naaldbos 
aangeplant, zoals 80 ha op de 
Vossenberg en 190 ha op Cleefs Wit. 


Een aantal landgoederen heeft nog de oorspronkelijke percelering, zoals die tot stand is gekomen tussen 1910 en 
1940. De zeer ruime kavels landbouwgrond, vaak gegroepeerd rondom een centraal gelegen boerderij, soms met 
landhuis, vaker met een aantal kleinere pachtboerderijen in de buurt, worden afgewisseld met ruim opgezette 
bossen. Een groot deel van de bossen die tussen 1880 en 1910 zijn geplant is na die tijd weer ontgonnen als 
landbouwgrond. 
Kenmerk voor de bebouwing is de aanwezigheid van boerderijen en huistypen die vreemd waren aan de traditionele 
bouwvormen in de regio. Dit had te maken met de nieuwe bevolking afkomstig uit andere streken. 
 
Karakteristiek voor het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel is dat binnen de gemeentegrenzen in de loop 
van eeuwen grote diversiteit aan agrarische bedrijvigheid is geweest. Diversiteit in ouderdom en diversiteit in 
bedrijfsgrootte. De sobere detaillering, de forse maar overzichtelijke bouwvorm en de donkere kleuren van de gevels 
en daken maakten dat de oude gebouwen zich goed voegden in het landschap. 
De combinatie met een goed passende en volledige erfbeplanting maakte van een gewone boerderij al een 
majestueus landschapselement. Zelfs een extra schuur en een extra stal van niet te grote afmetingen tastte dit beeld 
niet wezenlijk aan. 
De ontwikkeling van een agrarisch bedrijf met een oude langgevelboerderij, maar ook andere boerderijtypen, 
manifesteerde zich eind 20e eeuw vooral door de uitbreiding met bijbouwen in de vorm van schuren en stallen.  
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Heden 
Door mechanisatie en onderzoek wordt in de twintigste eeuw een intensievere agrarische bedrijfsvoering mogelijk. 
Met behulp van de ruilverkavelingen Gemert (voltooid in 1986) en Bakel & Milheeze (voltooid in 1987), wordt in grote 
gebieden de verkaveling grootschaliger en rationeler, worden hoogteverschillen geëgaliseerd, kleine 
landschapselementen geslecht en natte gronden gedraineerd. Daarnaast verandert het grondgebruik. Het 
landschap wordt als gevolg van deze ontwikkelingen eenvormiger. Gebiedseigen kavelpatronen, boerderijtypen, 
cultuurgewassen en dergelijke verdwijnen. De verschillen tussen de afzonderlijke herkenbare landschappen binnen 
de gemeentegrenzen (dreigen steeds meer te) vervagen.  


 
Ook de nieuwe bebouwing in het buitengebied veranderde na de eerste helft van de 20e eeuw wezenlijk. De nieuwe 
agrarische bedrijfswoningen konden (vaak letterlijk) los van de agrarische bedrijfsvoering staan en hadden daardoor 
het karakter van een vrijstaande woning. De bedrijfsgebouwen namen langzaam maar gestaag toe in oppervlakte 
en volume. De bestaande (langgevel)boerderijen van voor 1950 bleven als hoofdgebouw in de meeste gevallen in 
stand, maar de schuren en stallen werden steeds vaker uitgebreid en/of vervangen door steeds grotere gebouwen. 
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Toekomst 
Uitgangspunt van de actuele beleidskaders is om bij ontwikkelingen in het landelijke gebied gebiedsgericht in te 
zetten op behoud, versterking en ontwikkeling van het landschap en de omgevingskwaliteit en de sociaal en 
economische kwaliteit van het landelijke gebied. De accenten liggen per gebied verschillend. We herkennen 
gebieden waar de duurzame ontwikkeling van de intensieve veehouderij voorrang krijgt. Daarnaast herkennen we 
gebieden waar de verweving van functies mogelijk is (zoals recreatie, natuur en wonen). Tenslotte zijn er de 
gebieden waar een afwaartse beweging voor intensieve veehouderijen voorgestaan wordt ten gunste van de 
ontwikkeling van natuur of een betere woonomgeving. De ontwikkelingen bieden grote potenties voor het 
vormgeven en/of herstellen van het landschapsbeeld. 
 
Uit de beschrijving van het verleden en het heden blijkt dat de huidige beeldkwaliteit sterk bepaald wordt door één of 
een combinatie van onderstaande factoren: 


 de mate van open- of beslotenheid van het landschap; 
 het voorkomen van opgaande beplanting, zoals bossen en de aanwezigheid van kleine 


landschapselementen; 
 het voorkomen van (agrarische) bebouwing in het buitengebied; 
 het patroon van wegen en paden en de daarmee samenhangende toegankelijkheid 


 
We kunnen op basis hiervan vier landschapsgroepen herkennen: 


1. beekdalgebied; 
2. occupatiegebied; 
3. eerste heide-ontginningen; 
4. jonge ontginningen; 


Omdat in de gebieden waar een grootschalige ontwikkeling van de intensieve landbouwbedrijven wordt voorgestaan 
als het ware een nieuw landschap ontworpen wordt, herkennen we in de toekomst een vijfde landschapsgroep: 


5. landbouwontwikkelingsgebied. 
 


Aangezien de begrenzing niet op perceelsniveau aangegeven is kan het zijn het voor bepaalde locaties niet direct 
duidelijk is in welk landschapstype de locatie valt. Deze locaties zullen altijd apart belicht moeten worden zodat er op 
basis van de kernmerken in het directe landschap en de historie van het gebied de juiste zone aangemerkt kan 
worden. 
 
Ten behoeve van het behoud en de versterking van de huidige beeldkwaliteit zijn in de volgende paragrafen per 
landschapsgroep ontwerprichtlijnen gegeven die aansluiten bij de bestaande of de te ontwikkelen kwaliteiten. 
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Beeldkwaliteit van de verschillende gebieden 
In dit beeldkwaliteitplan worden richtlijnen gegeven voor de bebouwing en de erven in de vijf onderscheiden 
gebieden. Dit betekent niet dat er behoudend en oneconomisch met het landschap en de bebouwing daarin 
omgegaan moet worden. Het betekent wel dat er oog moet zijn voor kwaliteit en details die met betrekkelijk geringe 
inspanningen gerealiseerd kunnen worden. 
 
We maken daarbij onderscheid tussen de bestaande beeldkwaliteit en de gewenste beeldkwaliteit. De bestaande 
beeldkwaliteit is in het voorgaande hoofdstuk weergegeven. Bij het formuleren van de richtlijnen ten behoeve van de 
gewenste beeldkwaliteit is de opzet dat nieuwe bebouwing op een gebiedseigen wijze wordt ingepast in het 
landschap. De feitelijke gebiedseigenheid vindt zijn basis in het historische beeld dat hiervoor geschetst is maar laat 
ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe gebiedseigenheid. 
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1. Beekdalgebied 
 
Typering 
Het beekdal is een laag gelegen gebied in de centrale slenk met verspoeld dekzand en beekafzettingen.  
Het beekdal wordt gevoed door relatief schoon kwelwater en water dat door grotendeels gegraven beeklopen 
wordt aangevoerd. Het grondgebruik betreft voornamelijk veeteelt en natuurontwikkeling.  
De ruimtelijke structuur wordt bepaald door oorspronkelijk aanwezige overstromingsvlakten en beeklopen. Een 
afwisselend open en besloten karakter is ontstaan door een afwisseling van broekbossen (populieren, wilgen), 
singelbeplanting (van oorsprong elzensingels) en 
openheid. Met de ontginning ontstond een fijnmazig 
patroon van graslanden met smalle kavels loodrecht op 
de meanderende beekloop.  
Een uitzondering hierop vormde De Kampen, het oudst 
ontgonnen natte gebied van Gemert. Dit gebied kende 
voor de ruilverkaveling een blokvormige percelering. 
 
Doordat de ontginning zich in verschillende tijdsperioden 
en vanuit verschillende occupatieassen heeft afgespeeld, 
is de oriëntatie van de patronen niet overal hetzelfde. 
Zowel rechte als gebogen patronen zijn het gevolg. De 
overgang van beekdal naar de occupatiezone is door de 
hydrologische situatie rijk aan gradiënten. Dit maakt het 
gebied ecologisch en landschappelijk waardevol. Door 
diepe en ondiepe kwel met schoon water gecombineerd 
met tal van landschapselementen heeft het gebied hoge 
potentiële landschaps- en natuurwaarden. Dit biedt 
kansen om de aanleg van erfbeplantingen te combineren 
met waterberging. 
De weinige bebouwing in dit deelgebied bestaat uit 
enkele (traditionele) agrarische bedrijven (zowel 
rundveehouderijen als intensieve veehouderijen) en een 
camping. 


 
 Visie & Streefbeeld 
Het beleid is er op gericht de kenmerkende eigenschappen van beken en bijbehorende beekdalen te herstellen 
en ontwikkelen. Het gaat dan om verbetering van de waterkwaliteit, de milieukwaliteit en de landschappelijke en 
ecologische kwaliteit.  
 
Met betrekking tot aspecten die verband houden met de beeldkwaliteit betekent dit, dat gezocht wordt naar 
mogelijkheden om de beeklopen en het daaraan gelegen overstroomgebied te herstellen. Uitgangspunt hierbij 


is, waar mogelijk, hermeandering van de beek 
en vernatting van de omliggende gronden in 
het beekdal. Ook wordt gestreefd naar het 
herstel van beekoverstroomvlaktes door 
middel van flauwe oevers in combinatie met 
poelen. 
 
Op landschapsniveau wordt gezocht naar een 
schaalverkleining en verdichting van de ruimte 
door de aanleg van houtsingels, 
(knot)bomenrijen en bosjes. Met 
schaalverkleining wordt bedoeld het 
verkleinen tot smalle lange kavels van circa 20 
tot 30 meter breed. Op de perceelsranden kan 
de verdichting door het herstel en de 
ontwikkeling van struwelen en houtsingels 
(elzensingels). Het streven is het gebruik van 
de agrarische gronden in te zetten als hooi- 
en/of weiland. 
 
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten 
bosjes, struwelen en houtsingels wordt ook de 
biotoop van het beekdal hersteld. Gestreefd 
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wordt naar een biotoop van bomen en struiken 
die “natte voeten” kunnen hebben en die gedijen 
op een tamelijk voedselrijke bodem. Voor 
bossen gaat het dan om soorten als populieren 
(met onderbegroeiing), wilgen, elzen of 
essenbosjes. De struwelen kunnen bestaan uit 
verschillende wilgensoorten, Gelderse roos, 
Zwarte bes, Aalbes, Hazelaar en Vogelkers. 
 
Op kavelniveau moet aansluiting gezocht 
worden bij de kleinschaligheid die in het 
beekdalgebied nagestreefd wordt. Dit betekent 
zowel voor de erfinrichting als voor de bouw van 
bijgebouwen (waaronder bedrijfsgebouwen) dat 
deze georiënteerd zijn met de nok loodrecht op 
de as van de weg. De bijgebouwen hebben een 
langwerpige vorm en hebben naar verhouding 
meer dak dan gevel. Het gebouw dient een 
zadeldak te hebben om een ondergeschikte 
vorm te krijgen ten opzichte van de woning. 
Gestreefd wordt naar een woning die refereert 
aan de tijd dat de beekdalgronden ontgonnen 
werden, te weten een langgevelboerderij met de 
nok evenwijdig aan de weg. De woonbebouwing 
staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De 
woonboerderij heeft een steilere dakhelling dan 
de bijgebouwen en is opgetrokken uit 
traditionele bouwmaterialen. Dit betekent 
concreet dat voor de daken donkere gebakken 
dakpannen, en dat voor de gevels donkere rode 
bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt 
worden. 


 
 
Op het erf dient de beplanting aan bij de kavel- en 
biotoopstructuur van het beekdalgebied aan te sluiten. Op 
de perceelsgrens staan langwerpige singels en/of 
struwelen haaks op de beek. Van oudsher is bij de 
woonboerderij een moestuin en staan naast de woning 
enkele vruchtbomen. Ook zou een poel op het erf niet 
mogen ontbreken. Overigens kan die poel tevens dienst 
bewijzen in het kader van de actueel vereiste waterinfiltratie 
of –berging van de bebouwing en verharding op het erf.  
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Richtlijnen 


Richtlijnen Beekdallandschap 
    


Richtlijnen structuur   


Patronen:   


     Openheid Verdichting d.m.v. houtsingels, knotbomenrijen  en bosjes 


    


     Perceelsranden Struwelen en houtsingels en elzensingels 


    


     Beken/ waterlopen/ water Herstel beeklopen dmv hermeandering  


  Creëren beekoverstromingsvlaktes dmv zeer flauwe oevers icm poelen 


  Waterberging in verlaagde vlakken 


    Percelen Smalle lange percelen 20-30m breed 


    


Biotopen:   


     Bos Populierenbos met onderbegroeiing, wilgenbosjes, elzenbos, essenbos 


  Zoete kers, Zachte berk, Vogelkers 


     Struweel Wilgenstruweel, stroomdalwilgenstruweel 


  Grauwe wilg, Geoorde wilg, Bittere wilg, Kraakwilg, Schietwilg, Katwilg, Kruipwilg 


  Gelderse roos, Zwarte bes, Aalbes, Hazelaar, Vogelkers 


     Beken/ waterlopen/ water meanderende benedenloop 


  Herstel beeklopen dmv hermeandering  


     Perceelsranden Accentueren met houtsingels en knotbomenrijen  


     Percelen hooiland, weiland 


    


Richtlijnen kavelniveau   


    


Erfbeplanting Singels haaks op de beek en langwerpig 


  Elzensingel, houtsingels (nieuwbouw), moestuin  


  Naast de woning enkele vruchtbomen 


  Soorten: Els, Wilg, Eik, Populier, Es 


  Waterinfiltratie of berging combineren met een poel 


  Singels haaks op de beek en langwerpig 


    


Richtlijnen bebouwing   


Bebouwing algemeen Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving 


  Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn 


  Enkelvoudige hoofdvormen 


    


Bedrijfsbebouwing Moet passend zijn bij de schaal van de oude boerderij 


  Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij 


  Langwerpige bouwmassa's 


  Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing 


  danwel nok loodrecht op de as van de weg 


  Dakhelling minimaal 20 graden 


    


     Detaillering Toepassen van zadeldaken 


     Kleurgebruik Bebouwing heeft een donkere kleur 


     materiaalgebruik Aansluiting op het landschap gewenst 


    


Woonbebouwing Dakhelling minimaal 40 graden 


  Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfbebouwing 


  Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld 


  Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning 


     Detailering Asymmetrische indeling van de langsgevel 


  Toepassen van zadeldaken 


     Kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


  Gedekte kleuren 


     materiaalgebruik Rode baksteen en donker bewerkt hout 


  Gebakken pannen 


  Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen 
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2. Occupatiegebied 


 
Typering 
Het occupatiegebied bestaat uit de oude dorpen en ontginningen. De eerste ontginningen hebben vanaf de 
Middeleeuwen plaatsgevonden vanuit de dekzandruggen ten westen van de breukzone. De historische kernen 
van Handel, Gemert, De Mortel en Bakel bepalen het beeld van deze occupatie-as. 
De belangrijkste landschappelijke structuurdragers worden gevormd door de dekzandruggen en de beeklopen. 
De dorpen langs de occupatie-as worden allen gekenmerkt door oude bouwlanden, hoofdwegen met 
historische bebouwingspatronen en karakteristieke, vaak monumentale bebouwing. Het reliëf en de talrijke 
waterlopen die de occupatie-as doorsnijden hebben gezorgd voor een bochtig patroon van hoofd- en 
secundaire wegen en perceelindeling. De fijnmazigheid van de percelering is het gevolg van de lange 
ontstaansgeschiedenis van het gebied waarin percelen steeds verder zijn verdeeld door verkoop of overerving. 
Karakteristiek aan het agrarisch gebied zijn de oude/ bolle akkercomplexen afgewisseld door 
kampontginningen. 
 
Ondanks de oorspronkelijke fijnmazige percelering vormen de oude bouwlanden een open ruimte doorsneden 
met zandpaden, deels omzoomd door houtwallen en boerderijen met singelbeplanting. Dit geeft het gebied een 
kleinschalig karakter met een grote diversiteit aan bebouwing en verweving van functies. 
Erg waardevol zijn de zichtlijnen vanuit het landelijke gebied naar de kerktorens van de kernen en de 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwingspatronen. 


 
Visie & Streefbeeld  
In het occupatiegebied wordt gestreefd naar versterking van de ruimtelijke afwisseling van het oorspronkelijke 
en nog herkenbare kampen- en essenlandschap. Voor de oude akkers (essen) geldt dat deze als ruimtelijke 
eenheid herkenbaar moet blijven. Dit betekent concreet een open akker met bebouwing en beplanting langs de 
randen. Voor de overige gebieden in het gebied dat ontstaan is door de kampontginningen is het streven gericht 
op het herstellen en versterken van de beslotenheid van het landschap. Dit betekent concreet dat de bebouwing 
gekoppeld wordt aan de weg en dat de kavelgrens- en erfbeplantingen gehandhaafd en versterkt moeten 
worden. 
 
Op landschapsniveau wordt gezocht naar versterking van het mozaïekpatroon dat het kampenlandschap zo 
kenmerkt en waarbij zelden rechte hoeken zijn. Uiteraard heeft het patroon  tegenwoordig een grotere schaal 
overeenkomstig het moderne agrarische gebruik.  Waar mogelijk zouden de perceelsranden geaccentueerd 
kunnen worden met houtwallen en hakhoutsingels. De bestaande beken en lopen moeten –analoog aan het 
mozaïekpatroon- de ruimte houden/krijgen om te (her)meanderen.  
De oude akkers moeten hun openheid behouden. De bebouwing moet niet de oude akker op uitbreiden maar 
juist langs de randen. Rondom de oude akkers kunnen de perceelsranden eveneens versterkt worden door 
behoud en ontwikkeling van houtwallen en doornstruiken. 


 
Het streven is het gebruik van de agrarische gronden te behouden voor weiland en akkers. 
 
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten bosjes, struwelen en houtsingels worden ook de biotopen van het 
occupatiegebied hersteld en versterkt. Gestreefd wordt naar een biotoop van bomen en struiken die een droge 
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en voedselrijke bodem nodig hebben. Voor bossen gaat het dan om soorten als berken-eikenbosjes met 
lijsterbes. De struwelen kunnen bestaan uit soorten als Meidoorn, Sleedoorn, Vlier, Hondsroos, Heggeroos, 
Brem, Wilde Appel en/of Vuilboom. 
 


Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij 
het bestaande karakter van de omgeving; 
mozaïekpatroon met besloten karakter van het 
kampenlandschap of open karakter van de oude 
akkers. De inrichting van het erf vertoont 
overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen 
in het beekdalgebied. Dit betekent zowel voor de 
bouw van bijgebouwen (waaronder 
bedrijfsgebouwen) dat deze georiënteerd zijn met de 
nok loodrecht op de as van de weg. De bijgebouwen 
hebben een langwerpige vorm en hebben naar 
verhouding meer dak dan gevel. Het gebouw dient 
een zadeldak te hebben om een ondergeschikte 
vorm te krijgen ten opzichte van de woning. 
Gestreefd wordt naar een type woning die past bij de 
karakteristieke type boerderijen in dit gebied, te weten 
verschillende typen lang- en kortgevelboerderijen met 
de nok evenwijdig aan de weg. De woonbebouwing 
staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De woning 
heeft een steilere dakhelling dan de bijgebouwen en 
is opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit 
betekent concreet dat voor de daken donkere 
gebakken dakpannen, en dat voor de gevels donkere 
rode bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt 
worden. 
Op het erf dient de beplanting bij de kavel- en 
biotoopstructuur van het occupatiegebied aan te 
sluiten. Dat betekent dat er onderscheid gemaakt 


moet worden tussen de voorkant en de achterkant van het erf. Hierbij zijn hagen, een boomgaard, een 
moestuin, een pluktuin, een bleekveld (grasveld) hakhoutsingel of -bosjes bruikbare elementen. Op de 
perceelsgrens staan houtwallen in combinatie met een droog valleitje dat mede functioneert voor de 
waterinfiltratie in het kader van water-neutraal bouwen. 
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Richtlijnen 


Richtlijnen Occupatiezone 
    


Richtlijnen structuur   


Patronen:   


     Openheid Vaststelling begrenzing gewenst (open gaten-onderzoek) voor  


  Bebouwingsconcentraties 


     Perceelsranden Houtwallen en hakhoutsingels 


  Rondom akkercomplexen houtwallen met doornstruiken 


     Beken/ waterlopen/ water Beekherstel dmv hermeandering  


  Poelen alleen in natte gronden, dus niet op essen/akkers 


  Infiltratie regenwater in relatie met erfbeplantingen, greppel met wal 


    Percelen Mozaïekpatroon, zelden rechte hoeken 


    


Biotopen:   
     Bos berken-eikenbos met lijsterbes 


    


     Struweel Meidoornstruweel 


  Meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, vlier, trosvlier, hondsroos, heggeroos, 


  brem, wilde appel, vuilboom, kornoelje 


     Beken/ waterlopen/ water Meanderende/kronkelende  middenloop 


  Beekherstel dmv hermeandering  


     Perceelsranden Accentueren perceelsranden met houtwallen 


     Percelen Weiland, akker 


    


Richtlijnen kavelniveau   


    


Erfbeplanting Onderscheid tussen voorkant-achterkant erf 


  hagen, boomgaard,moestuin,pluktuin, bleekveld (gras), hakhout-singel of bosje 


  Houtwal in combinatie met droog valleitje bij nieuwbouw 


  Soorten: Eik, Beuk, Walnoot, Paardekastanje, Tamme kastanje, Linde,  


  meidoornhagen, alle hoogstamfruitsoorten 


  waterinfiltratievaleitje in combinatie met houtwal 


    


Richtlijnen bebouwing   


Bebouwing algemeen Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving 


  Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn 


  Enkelvoudige hoofdvormen 


  In bebouwingsclusters afwisseling in bouwvolumes bevorderen 


    


Bedrijfsbebouwing Moet passend zijn bij de oude boerderij 


  Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij 


  Langwerpige bouwmassa's 


  Nok loodrecht op de as van de weg 


  danwel nok loodrecht op de as van de weg 


  Dakhelling minimaal 20 graden 


    


     detaillering Toepasen van zadeldaken 


     kleurgebruik Bebouwing heeft een donkere kleur 


     materiaalgebruik Aansluiting op het landschap gewenst 


    


Woonbebouwing Dakhelling minimaal 40 graden, naar verhouding meer dak dan gevel. 


  Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing 


  Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld 


  Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning 


     detailering Asymmetrische indeling van de langsgevel 


  Toepassen van zadeldaken 


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


  Gedekte kleuren 


     materiaalgebruik Rode baksteen en donker bewerkt hout 


  Gebakken pannen 


  Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen 
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3. Eerste Heideontginningen 


 
Typering 
Het peelplateau was oorspronkelijk een open vlakte, van oorsprong bestaande uit hoogveengronden. Vanaf 
halverwege de 19e eeuw is het plateau vanuit het westen ontgonnen: de vroegste ontginningen, de 
heideontginningen, vonden plaats rond 1840.  
Het landschap van de heideontginningen is kleinschalig en open van karakter met een regelmatige percelering. 
Door het gebied lopen vele waterlopen.  
Het kavelpatroon staat haaks op de destijds bestaande dreven en paden of de aanwezige waterloop. 
Aanvankelijk is dit gebied bedoeld voor gemengde agrarische bedrijven. De bebouwing ligt op relatief korte 
afstand van elkaar op percelen die werden omzoomd door elzenheggen of houtwallen.  
 
De eerste ontgonnen percelen 
werden nog afgewisseld met 
stukken woeste (heide)gronden. De 
schapen die op deze heide 
graasden werden door de 
ontginningen in oostelijke richting 
gedreven. De woeste stukjes grond 
tussen de eerste heide-ontginningen 
verboste daardoor. Ook in dit gebied 
herkennen we daarom ook een soort 
mozaïekpatroon: afwisseling van 
rechte agrarisch percelen en kleine 
bospercelen. 
 
 
Visie & Streefbeeld  
Het streven voor de eerste 
heideontginningen is gericht op het herstellen en versterken van de kleinschalige rechthoekige verkaveling van 
het landschap. Dit betekent concreet dat de bebouwing gekoppeld wordt aan de weg en dat de kavelgrens- en 
erfbeplantingen gehandhaafd en versterkt zouden kunnen worden.  
 


Op landschapsniveau wordt in het gebied van de 
eerste heide-ontginningen gezocht naar 
versterking van het mozaïekpatroon dat 
kenmerkend is voor het gebied rechte percelen, 
omzoomd door beplanting en afgewisseld met 
bospercelen. Uiteraard heeft het patroon 
tegenwoordig een grotere schaal overeenkomstig 
het moderne agrarische gebruik.  Waar mogelijk 
zouden de perceelsranden geaccentueerd kunnen 
worden met houtwallen en hakhoutsingels. De 
bestaande beken en lopen moeten –analoog aan 
het mozaïekpatroon- de ruimte houden/krijgen om 
te (her)meanderen.  
 
Het streven is het gebruik van de agrarische 
gronden te behouden voor weiland en akkers. 
 
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten 
bosjes, struwelen en houtsingels worden ook de 
biotopen van het eerste heide-ontginningen 


hersteld en versterkt. Gestreefd wordt naar een biotoop van bomen en struiken die op een relatief natte en 
voedselarme grond gedijen. Voor bossen gaat het dan om soorten als naaldbomen en (eiken)berkenbomen. De 
struwelen kunnen bestaan uit bremstruweel met heide. Concreet gaat het dan om soorten als gewone brem, 
stekelbrem, struikheide, berk en lijsterbes. 
 
Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij het bestaande karakter van de omgeving; een 
mozaïekpatroon met rechte hoeken omzoomd door beplanting en afgewisseld met bospercelen. De inrichting 
van het erf vertoont overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen in het beekdal- en occupatiegebied. 
Dit betekent zowel voor de bouw van bijgebouwen (waaronder bedrijfsgebouwen) dat deze georiënteerd zijn 
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met de nok loodrecht op de as van de weg. De bijgebouwen hebben een langwerpige vorm en hebben naar 
verhouding meer dak dan gevel. Het gebouw dient een zadeldak te hebben om een ondergeschikte vorm te 
krijgen ten opzichte van de woning. Gestreefd wordt naar een type woning die past bij de karakteristieke type 
boerderijen in dit gebied, te weten verschillende typen langgevelboerderijen met de nok evenwijdig aan de weg. 
De woonbebouwing staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De woning heeft een steilere dakhelling dan de 
bijgebouwen en is opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit betekent concreet dat voor de daken 
donkere gebakken dakpannen, en dat voor de gevels donkere rode bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt 
worden. 
Op het erf dient de beplanting  bij de kavel- en biotoopstructuur van het eerste heide-ontginningengebied aan te 
sluiten. Met name de zij- en achterkant van de bebouwingscomplexen verdienen daarbij aandacht. Aan de zij- 
en achterkant van de bebouwing kunnen bij nieuwbouw houtsingels aangebracht worden. Meer aan de 
voorzijde kan naast de woning de aanleg van groenelementen als een eiken hakhoutbosje of een 
fruitboomgaard zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. 
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Richtlijnen  
 
 
 
 


Richtlijnen Eerste Heideontginningen 
    


Richtlijnen structuur   


Patronen:   


     Openheid Herstel en ontwikkeling lanen  


    


     Perceelsranden Aanbrengen eikenhakhoutsingels 


    


     Beken/ waterlopen/ water beekherstel door nieuwe beeklopen en flauwe oevers 


  Poelen alleen toepassen in relatie tot beeklopen en natte gronden 


  Infiltratie regenwater irm erfbeplanting, vlaktegewijs of irm poel 


    Percelen Percelen diverse maten, rechte hoeken 


    


Biotopen:   


     Bos Eiken-berkenbos  


     Struweel Bremstruweel met heide, (wilgenstruweel in natte delen, zie beekdal) 


  gewone brem, stekelbrem, struikheide, berk, lijsterbes 


     Beken/ waterlopen/ water gegraven waterloop 


   


     Perceelsranden Houtsingels van eik en els, kleine bosjes eik-berk 


     Percelen weiland, akker 


    


Richtlijnen kavelniveau   


    


Erfbeplanting zijkant en achterzijde erf 


  Aanbrengen groenelementen, houtsingels bij nieuwbouw 


  Soorten Eik, Berk,  


    


  Achterkanten van bedrijfsgebouwen meer afschermen 


    


Richtlijnen bebouwing   


Bebouwing algemeen Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving 


  Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn 


  Enkelvoudige hoofdvormen 


    


Bedrijfsbebouwing Bedrijfsbebouwing inpassen mbv schaalverkleinende middelen 


  Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij 


  Langwerpige bouwmassa's 


  Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing 


  danwel nok loodrecht op de as van de weg 


  Dakhelling minimaal 20 graden 


  Daken hebben een donkere kleur 


     detaillering Toepassen van zadeldaken 


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


     materiaalgebruik Aansluiting op het landschap gewenst 


    


Woonbebouwing Dakhelling minimaal 30 graden, naar verhouding meer dak dan gevel 


  Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing 


  Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld 


  Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning 


     detailering Asymmetrische indeling van de langsgevel 


  Toepassen van zadeldaken 


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


  Gedekte kleuren 


     materiaalgebruik Rode baksteen en donker bewerkt hout 


  Gebakken pannen 


  Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen 
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4. Jonge Ontginningen 
 
Typering 
De veenontginningen vanaf 1900 zijn voor de maatstaven van die tijd grootschalig ingericht. Op de nattere delen 
van dit gebied zijn van oorsprong vooral rundveehouderijen en op de drogere delen is voornamelijk sprake van 
bosbouw. Dit patroon bepaalt het huidige landschap: er is sprake van zowel grootschalige open ruimten en 


grootschalig, gesloten bos. De percelen 
zijn groter dan bij de heideontginningen en 
de vorm is meer vierkant. De aanleg van 
woonkernen, bossen en laanbeplantingen 
hebben het oorspronkelijk open gebied 
verdicht. 
De belangrijkste structuurdragers bestaan 
uit de wegen met lanen en het 
Peelkanaal.  
Deze routes hebben een veelal recht 
verloop, net als de secundaire en tertiaire 
routes. Langs de oude wegen die door de 
Peel liepen (van west naar oost richting 
Oploo) zijn de jongste dorpen Elsendorp 
en De Rips aangelegd. Later werd de 
Middenpeelweg als militaire weg voor de 
vliegbasis aangelegd. 


Deze gebieden zijn primair agrarisch, grootschalig en rationeel verkaveld, open van karakter. Het bosgebied 
wordt gekenmerkt door rechte, grootschalige grenzen en laanstructuren.  
De agrarische bebouwing is op alle wegen georiënteerd en is in veel gevallen fors van omvang. De 
hoofdvormen van woonhuizen en stallen zijn eenvoudig/rechthoekig.  
De percelen met de agrarische bijgebouwen zijn goed zichtbaar in dit ordelijke landschap. 
 
Visie & Streefbeeld  
Het streven voor de jonge ontginningen is gericht 
op het herstellen en versterken van de 
grootschalige open ruimten en aangesloten bos. 
Het agrarisch gebied dient grootschalig en 
rechthoekig verkaveld te zijn. De landgoederen 
worden gekenmerkt door rechte, grootschalige 
grenzen en laanstructuren. 
 
Overeenkomstig met de eerste heideontginningen 
wordt ook gestreefd naar soorten die goed gedijen 
op relatief natte en voedselarme grond. Voor 
struwelen moet er gedacht worden aan gewone 
brem, stekelbrem, struikheide, berk en lijsterbes. 
 
Op kavelniveau kan tot uitdrukking komen dat dit 
gebied altijd veel diversiteit heeft gekend op 
architectonisch vlak. Ontginners kwamen uit 
verschillende streken, en brachten hun 
verschillende streekeigen architectuur met zich 
mee. Deze ontwikkeling kan ook de toekomst 
worden voortgezet. 
Voor bedrijfsgebouwen is het wel van belang dat 
er aandacht is voor de achterkant. Deze dienen 
met behulp van erfbeplanting afgeschermd te 
worden. 
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Richtlijnen 


Richtlijnen Jonge ontginningen 
    


Richtlijnen structuur   


Patronen:   


     Openheid Herstel en ontwikkeling dubbele lanen  


    


     Perceelsranden Aanbrengen eikenhakhoutsingels 


    


     Beken/ waterlopen/ water beekherstel door nieuwe beeklopen en flauwe oevers 


  Poelen alleen toepassen in relatie tot beeklopen en natte gronden 


  Infiltratie regenwater irm erfbeplanting, vlaktegewijs of irm poel 


    Percelen Percelen diverse maten, rechte hoeken 


    


Biotopen:   


     Bos  Eiken-berkenbos en naaldbos 


     Struweel Bremstruweel met heide,  


  gewone brem, stekelbrem, struikheide, berk, lijsterbes 


    


     Beken/ waterlopen/ water  Gegraven waterlopen 


    


     Perceelsranden Houtsingels van eik en els, kleine bosjes eik-berk 


     Percelen weiland, akker 


    


Richtlijnen kavelniveau   


    


Erfbeplanting Zijkant en achterzijde erf 


  Aanbrengen groenelementen, houtsingels bij nieuwbouw 


  Soorten Eik, Berk,  


    


  Achterkanten van bedrijfsgebouwen meer afschermen 


    


Richtlijnen bebouwing   


Bebouwing algemeen Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn 


  Enkelvoudige hoofdvormen 


    


Bedrijfsbebouwing Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij 


  Langwerpige bouwmassa's 


  Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing 


  danwel nok loodrecht op de as van de weg 


    
     detaillering   


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


     materiaalgebruik Aansluiting op het landschap gewenst 


    


Woonbebouwing Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing 


  Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld 


    


     detailering   


     kleurgebruik Gedekte kleuren 


    


     materiaalgebruik   
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5. Landbouwontwikkelingsgebied 
 
Typering 
De landbouwontwikkelingsgebieden vormen een apart deelgebied binnen de jonge ontginningen. Dit zijn de 
gebieden die in het reconstructieplan zijn aangewezen voor uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijen. Landbouwontwikkelingsgebieden zijn gebieden waar de intensieve landbouw 
landschappelijk verantwoord mag groeien. De intensieve veehouderij krijgt ruimte voor de toekomst. In de 
gemeente Gemert-Bakel betreft het een ontginningslint ten oosten van De Rips (N277) en een groter gebied ten 
noorden van Elsendorp. 
In ruimtelijk opzicht verschillen deze gebieden niet veel van de jonge ontginningen. Het betreft ook hier gebieden 
met een heldere, rechte verkaveling en een agrarische functie. Het landschap is open en de ontginningslinten 
worden veelal begeleid door eiken. De bebouwing staat op relatief grote afstand van elkaar en is vooral 
georiënteerd op de ontginningslinten. Vanaf de linten zijn verre doorzichten in het open landschap.  
 
Visie & Streefbeeld  
In dit groeigebied worden ruimere eisen gesteld ten aanzien van de beeldkwaliteit. Deze eisen richten zich 
vooral op het geleiden van de ontwikkelingen. De schaal en maat van de bebouwing en de grootte van het erf 
worden vooral bepaald door de gewenste landbouwkundige ontwikkelingen. Het landschap hier heeft het 
vermogen om grotere bouwvolumes te herbergen op grote vierkante percelen met rechte hoeken.  
 


Op landschapsniveau wordt gestreefd naar 
een rationele inrichting. Om de zichtlijnen te 
behouden, mogen er geen nieuwe 
bouwblokken gesitueerd worden binnen 200 
meter van de middenpeelweg. Het 
bebouwingspatroon wordt versterkt door een 
onbebouwde ruimte van minimaal 50 meter 
tussen bestaande agrarische 
bedrijfscomplexen. Indien er een nieuw 
agrarisch bedrijf gerealiseerd wordt dienen de 
agrarische bebouwingscomplexen een 
afstand van minimaal 100 meter te bevatten.  
Voor het LOG Elsendorp geldt dat het 
mogelijk is om tussen de bedrijven robuuste 
groenelementen aan te leggen, maar ook aan 
de voor en achterzijde van het perceel. In de 
Rips geldt dat de aanleg van robuuste 
groenelementen tussen de bedrijven verplicht 


is. De forse groenelementen bestaan dan uit productiehout en moeten ook grote volumes krijgen. Bij 
nieuwbouw van locaties dient een productiehoutsingel van minimaal 20 meter breed over de totale lengte van 
de bebouwing gerealiseerd te worden. Daarnaast is vooral bij de Rips het wenselijk om dubbele lanen te 
herstellen, danwel te ontwikkelen. 
De bedrijfsbebouwing mag  niet direct langs de weg opgericht te worden. Als richtlijn wordt een afstand van 44 
meter uit de as van de weg gehanteerd.  
 
Het streven is het gebruik van de agrarische gronden te behouden 
voor agrarisch gebruik en landschapsversterking door aanleg van 
forse beplantingsstructuren van productiehout. 
 
Bij de ontwikkeling van groenelementen wordt aangesloten bij een 
biotoop van bomen en struiken die een droge en voedselarme 
bodem nodig hebben. Voor productiebossen gaat het dan om 
soorten als naaldbossen en berken-eikenbosjes. We streven in het 
landbouwontwikkelingsgebied naar bremstruwelen met heide en 
jeneverbes. 
  
De inrichting van het erf  sluit aan bij het karakter van de omgeving. 
De visie gaat er van uit dat de bedrijfsgebouwen minimaal 44 meter 
uit de as van de weg worden gerealiseerd. In deze 44 meter-zone 
wordt de bedrijfswoning ruim voor de bedrijfsgebouwen gesitueerd 
in het groen zoals een boomweide.  
De bedrijfsbebouwing dient haaks op de as van de weg te staan. 
Verder zijn er geen richtlijnen voor wat betreft de vorm van de 
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bedrijfsgebouwen. Voorts is het materiaalgebruik vrij en wordt ten aanzien van kleurgebruik alleen voorgestaan 
dat de daken een donkere kleur hebben. 
 
Op het erf dient de beplanting bij de kavelstructuur van het landbouwontwikkelingsgebied aan te sluiten. Dat 
betekent aan de voor- en zijkant van het erf de aanwezigheid van robuuste groenelementen. Hierbij ligt het 
gebruik van Eik en Berk het meest voor de hand.  
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Richtlijnen 
 
 
 
 


Richtlijnen Landbouwontwikkelingsgebied 
    


Richtlijnen structuur   


Patronen:   


     Openheid Minimale afstand tussen bestaande bouwblokken 50m, bij nieuwe bouwblokken 100m  


  Maximale diepte van het bouwblok 200 meter van de weg 


     Perceelsranden Aanbrengen eikenhakhoutsingels van 20 m breed 


  Inpassing productiehout tussen bedrijven 


     Beken/ waterlopen/ water Alleen planmatige waterberging, erfoverstijgend 


    


    


    Percelen Zeer grote percelen, rationeel, vierkant, rechte hoeken 


  Geen nieuwe bouwblokken situeren binnen 200 meter van de Middenpeelweg 


    


Biotopen:   


     Bos naaldbos en eiken-berkenbos 


    


     Struweel bremstruweel met heide en jeneverbes 


    


    


     Beken/ waterlopen/ water Gegraven aanvoersloten/beeklopen vanuit defensiekanaal 


  Alleen planmatige waterberging, erfoverstijgend 


     Perceelsranden Brede houtsingels 


     Percelen akker 


    


Richtlijnen kavelniveau   


    


Erfbeplanting Aaneengesloten voor en aan de zijkant erf 


  Aanbrengen groenelementen, productiebos bij nieuwbouw 


  Soorten: Eik, Berk 


  Voorzijde erf: boomweide 


  Robuuste groenelementen 


    


Richtlijnen bebouwing   


Bebouwing algemeen   


  Woning loskoppelen van bedrijfsgebouwen middels groen 


  Woon en bedrijfsbebouwing bij nieuwe locaties onder dezelfde visie 


    


Bedrijfsbebouwing Mogelijkheid tot nieuwe vormen en experimentele architectuur 


  Bedrijfsgebouwen op minimaal 44 meter van de weg 


  Voedersilo's op minimaal 44 meter van de weg 


  Bebouwing haaks op de as van de weg 


    


     detaillering   


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


    


     materiaalgebruik   


    


Woonbebouwing Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing 


    
     detailering   


    


     kleurgebruik Daken hebben een donkere kleur 


    


     materiaalgebruik Camouflagetechnieken mogelijk 
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Beeldkwaliteit van bestaande bebouwingsconcentraties 
Een bijzondere positie in het landelijk gebied nemen de concentraties van bebouwing in. We herkennen 
verschillende concentraties van bebouwing, te weten: 


 kernrandzones: dit is een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied, met daarin relatief 
veel bebouwing op korte afstand van elkaar; 


 bebouwingslint: dit is een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg in het buitengebied, vaak 
dubbelzijdig aanwezig, met korte afstanden tussen de bouwkavels; 


 bebouwingscluster: dit is een vlakvormige verzameling van gebouwen vaak op een kruispunt van wegen. 
 
Deze bebouwingsconcentraties hebben allen een eigen ontstaansgeschiedenis. Hoewel ze tegenwoordig vaak nog 
een beperkte agrarische functie hebben, is meestal sprake van een (historisch) gegroeide menging van agrarische 
bedrijven afgewisseld door burgerwoningen en kleinschalige bedrijfjes die niet altijd aan het buitengebied gebonden 
zijn. 
 
De agrarische functies in deze bebouwingsconcentraties neemt als gevolg van allerlei wet- en regelgeving steeds 
verder af. In tegenstelling tot solitaire locaties in het buitengebied, is het mogelijk gemaakt om in 
bebouwingsconcentraties nieuwe woningen te bouwen of niet-agrarische bedrijfjes te gaan exploiteren. Dit zijn per 
definitie ontwikkelingen waar een bijdrage gevraagd wordt aan behoud en versterking van de aanwezige en 
potentiële ruimtelijke kwaliteit.  
 
Om de ontwikkelingen te sturen is het belangrijk dat vooraf duidelijk is welke ruimtelijke kwaliteit per 
bebouwingsconcentratie voorgestaan wordt. De beeldkwaliteit maakt hiervan onderdeel uit. Daarom geeft dit 
beeldkwaliteitplan aan welke ruimtelijke kenmerken van het landschap en bebouwing kenmerkend zijn voor 
begrensde bebouwingsconcentraties. Tevens zullen richtlijnen geformuleerd worden over het streefbeeld van de 
landschappelijke structuur en de verschillende elementen daarin. 
 
Er is in het stadium van dit beeldkwaliteitplan gekozen voor een begrenzing van de bebouwingsconcentraties. De 
keuze hiervoor is gemaakt om niet vooraf alle ontwikkelingen die in bebouwingsconcentraties mogelijk zijn, te 
belemmeren. De ontwikkelingen moeten uitvoerbaar zijn: plannen moeten op korte termijn haalbaar zijn maar er 
moet ook perspectief zijn op continuïteit op de lange termijn. Wij verwachten echter wel van de initiatiefnemers dat ze 
op basis van een goede onderbouwing, aangeven hoe zij de ontwikkeling binnen de richtlijnen inpassen. 
Wij zullen op basis van de uitgangspunten van dit beeldkwaliteitplan per bebouwingsconcentratie nog een 
uitgewerkter visie opstellen. Daarbij worden de buurten en belanghebbenden actief betrokken. Deze visie zal op een 
lager detailniveau een analyse geven van de bestaande ruimtelijke situatie en het gewenste streefbeeld. 
 
We hebben in dit beeldkwaliteitplan de volgende bebouwingsconcentraties begrensd: 
1. Esdonk 
2. Tereijken 
3. Pandelaar 
4. Boekent/Broekstraat/Kromstraat/Oudestraat 
5. Neerstraat/Geneneind 
6. Bankert 
7. Berken/Hoeven 
8. Hilakker 
9. Kranenbraken 
10. Vossenberg 
11. Mathijseind 
12. Schutsboom/Schutsboomsestraat 
 
De locaties die hier boven genoemd zijn worden als eerste beschreven omdat deze een hoge dynamiek kennen 
danwel cultuurhistorisch erg bijzonder zijn. Nadien is er de mogelijkheid om op dezelfde wijze overige 
bebouwingsconcentraties verder te belichten.
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Beeldkwaliteit van bijzondere panden 
Monumenten zijn bijzondere gebouwen. Ze vertellen een geschiedenis over de omgeving. Ze geven een omgeving 
herkenbaarheid en kwaliteit.  
Daarom zijn deze bijzondere gebouwen vastgelegd in een lijst. In deze monumentenlijst staan de rijksmonumenten 
en gemeentelijke monumenten van Gemert-Bakel. De rijksmonumenten zijn beschreven door de rijksdienst van de 
monumentenzorg. De gemeentelijke monumenten kennen ook allemaal hun eigen beschrijving. Deze omschrijving 
vormt de basis van de bescherming en de mogelijkheden voor verbouw. 
Daarnaast staan er beeldbepalende panden (BBP) op de lijst. Dit zijn panden die wel waardevol zijn, maar geen 
monumentale status hebben. Deze panden worden nu ook stuk voor stuk beschreven met behulp van de 
plaatselijke heemkundekringen.  
Tenslotte geldt dat elke boerderij van voor 1950 altijd extra aandacht verdient. Zij hebben een beeldbepalende 
waarde omdat ze door de architectonische vormgeving en ligging in het landschap laten zien hoe er vroeger 
gewoond en gewerkt werd in het landelijke gebied. 
 
 
Wie is initiatiefnemer en wat is de rol van de gemeente 
Het beeldkwaliteitplan geeft de visie van de gemeente over de gewenste verschijningsvormen van het landschap en 
de bebouwing daarin per onderscheiden gebied. De richtlijnen uit dit plan worden gehanteerd als: 
1. een burger of ondernemer wil bouwen. De Woningwet bepaalt dat een bouwvergunning moet voldoen aan  


redelijke eisen van welstand. De richtlijnen voor de initiatiefnemers vormen tevens het kader waarbinnen de 
welstandcommissie moet toetsen;  


2. een burger, ondernemer en/of eigenaar van gronden bepaalde activiteiten wil verrichten in het landelijke gebied. 
Het gaat dan met name om activiteiten waar een zogenoemde aanlegvergunning vereist is, zoals het aanleggen 
van wegen, graven of dempen van sloten, planten of rooien van bomen of planten en het ophogen/afgraven van 
grond. De gemeente betrekt de richtlijnen bij haar overweging of de activiteit een onevenredige aantasting van 
de aanwezige en potentiële landschappelijke en cultuurhistorische waarde tot gevolg heeft; 


3. een burger, ondernemer en/of eigenaar van gronden wensen een ontwikkeling die niet past binnen het 
geldende bestemmingsplan. De gemeente betrekt bij haar beoordeling of ze aan een afwijking van de 
bestemmingsplanvoorschriften wil meewerken. De richtlijnen vormen de basis waarbinnen de initiatiefnemers 
uitgedaagd worden om de eigen ontwikkeling in te passen in de gewenste maatschappelijke ontwikkeling. 
Behoud en versterking van de beeldkwaliteit is bij de gewenste maatschappelijke ontwikkeling van wezenlijk 
belang. 


 
In de praktijk betekent dit dus dat bij elke aanvraag om bouw- en/of aanlegvergunning of aanvraag om medewerking 
aan een ontwikkeling waarbij de functie van bestaande gronden of gebouwen wijzigt, gekeken wordt of rekening 
gehouden is met de genoemde richtlijnen.  


 
De gemeente ziet zich als dienstverlenende instantie in de rol van 
gesprekspartner voor initiatiefnemers. Indien in het vroegste stadium 
van een gewenste ontwikkeling contact opgenomen wordt met de 
gemeente, kan initiatiefnemer en/of zijn adviseur zich op de hoogte 
stellen van de regels en visies waarbinnen de plannen vormgegeven 
dienen te worden. Tegelijkertijd kan de gemeente door afstemming 
van de noodzakelijke vergunningprocedures zorgen voor een 
efficiënt procedureverloop. 
 
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als het een monument of 
beeldbepalend pand betreft, wil de gemeente in toenemende mate 
een ontwikkelingsgerichte rol vervullen.  In dat geval, wordt er in 
nauw overleg met de eigenaar naar de beste oplossing gezocht. In 
samenwerking met één of meerdere vakkundige vrijwilligers wordt 
dan gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
ontwikkeling. Zo’n team van deskundigen kan een 
monumententeam of landschapsteam zijn. Zij zetten in op het 
enthousiast maken van de aanvrager en het behouden en 
versterken van de monumentale waarden respectievelijk 
landschappelijke waarden van een pand of erf. 
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Relatie beeldkwaliteitplan en andere relevante wet- en regelgeving 
De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met alle betrokkenen het buitengebiedbeleid geformuleerd. Bij 
dit beleid zijn alle relevante aspecten in samenhang met elkaar betrokken. Het beleid is gebaseerd op doelstellingen. 
De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het buitengebied, is daarentegen versnipperd en vaak tot stand 
gekomen vanuit één bepaald (sectoraal) oogpunt. Zo kennen we de milieuwet- en regelgeving, de natuurwetgeving, 
ruimtelijke ordeningswet, monumentenwetgeving, waterschapsverordeningen, regelgeving met betrekking tot 
archeologie etc. 
Nu de doelstellingen van het buitengebiedbeleid bekend zijn is duidelijk welke bijdrage iedere wet of regel kan 
leveren aan het bereiken van die doelstellingen. De gemeente is echter niet het enige betrokken bestuursorgaan in 
de uitvoering van al deze wet- en regelgeving. Met andere woorden, het is niet automatisch zo dat indien het plan 
past binnen het gemeentelijk beeldkwaliteitplan, het de initiatiefnemer ontslaat van het feit dat op basis van sectorale 
wetgeving nog andere vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn. De gemeente zal initiatiefnemers bij 
ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium wijzen op eventuele andere wettelijke verplichtingen. 
 
Het beeldkwaliteitplan is een instrument dat verankerd is in de Woningwet. Deze bepaalt dat de gemeenteraad een 
welstandnota kan vaststellen. Het beeldkwaliteitplan is een uitwerking van de gemeentelijke welstandnota. Het 
beeldkwaliteitplan biedt het kader waarbinnen de welstandcommissie mag adviseren. 
 
Omdat beeldkwaliteit alles te maken heeft met de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente nastreeft, is er een direct 
verband gelegd met het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het bestemmingsplan geeft met 
betrekking tot bebouwing en gronden aan waar, welke functies zijn toegestaan en in welke omvang activiteiten en de 
bouwmassa’s mogelijk zijn. Tevens geeft het bestemmingsplan de mogelijkheden aan het gemeentebestuur om in 
afwijking van de bouw-, gebruiks- en aanlegvergunningvoorschriften voor bepaalde ontwikkelingen vrijstelling te 
verlenen of het bestemmingsplan te wijzigen. Op dat moment wordt de initiatiefnemer in het kader van de 
planologische procedure gevraagd de ontwikkelingen vorm te geven binnen de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan. 
Om juridisch vast te leggen dat het beeldkwaliteitplan onderdeel uitmaakt van de planologische afweging, is het door 
de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitplan tegelijkertijd met het bestemmingsplan in procedure gebracht. 
In het bestemmingsplan is tevens de mogelijkheid opgenomen om een door de gemeenteraad aangepast 
beeldkwaliteitplan, opnieuw juridisch onderdeel van het bestemmingsplan te maken. 
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1 INLEIDING 
 
 


Het onderhavige beeldkwaliteitsplan geeft richt-
lijnen voor het bereiken van een hoge ruimtelijke 
kwaliteit voor het plangebied Kapelakker-Mil-
heeze-Zuid. 
Voor dit te ontwikkelen woongebiedje is een zo-
genaamd wijzigingsplan opgesteld, dit is in feite 
een effectuering van de wijzigingsbevoegdheid 
die op het plangebied lag in het bestemmings-
plan “Bakel, Milheeze en de Rips”. Het wijzi-
gingsplan is daarmee de juridische basis voor de 
realisatie van het plan Kapelakker-Milheeze-Zuid.  
De in het wijzigingsplan vastgelegde planregels 
zijn (juridisch) hard en vormen het kader voor de 
richtlijnen in het beeldkwaliteitsplan, met andere 
woorden het beeldkwaliteitsplan kan en mag 
geen regels geven die in strijd zijn met het wijzi-
gingsplan, zij moeten worden gezien als een 
aanvulling/uitwerking daarvan. 
Het beeldkwaliteitsplan geeft nadere eisen en 
aanzien van alle planelementen die een rol spe-
len in het ruimtelijk beeld: 
 bebouwing (hoofd- en bijgebouwen) 
 openbare ruimte 
 overgang privé - openbaar terrein 
 tuinen (suggesties) 


 
Het doel van het beeldkwaliteitsplan is dat er een 
woongebied ontstaat met een duurzame hoge 
belevingswaarde. Het zijn spelregels die moeten  


zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en 
gebiedseigen invulling voor de zuidrand van Mil-
heeze, een aantrekkelijk samenspel tussen be-
bouwing en buitenruimte, dorp en buitengebied. 
 
Het beeldkwaliteitsplan zal door de Welstands-
commissie worden gebruikt als toetsingskader bij 
de beoordeling van ingediende bouwplannen. 
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luchtfoto plangebied 
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2 HET PLANGEBIED 
 
 


Het plangebied zelf is momenteel geheel onbe-
bouwd en zonder bomen. Het is grotendeels in 
gebruik als speelveld voor de bewoners van de 
zuidelijke helft van Milheeze. Langs de noord-
rand van het plangebied ligt de Kapelakker, een 
woonstraat met een breed profiel en gestrekt ka-
rakter waarlangs een enigszins verscholen ano-
nieme woonbebouwing de huidige dorpsrand 
vormt. Het geheel is niet onaantrekkelijk maar 
wel weinig interessant en zeker niet de rafelige, 
gevarieerde dorpsrand die men hier zou 
verwachten. Vanuit westelijke richting zijn reeds 
ontwikkelingen langs de Kapelakker gaande: 
woningbouw in een meer passende bouwstijl (zie 
de foto’s hiernaast). Langs de Kapelakker komt 
een fraaie rij eikenbomen voor, welke zonder 
meer het behouden waard zijn en die derhalve 
op een goede wijze in een nieuwe situatie 
ingepast zou moeten worden (voldoende afstand 
tot stam en kruin). 
Langs de zuidzijde van het plangebied is er enkel 
sprake van een veldpad maar wel een 
route/verbinding met een cultuurhistorische 
waarde die al op oude kaarten zichtbaar is. Ook 
langs deze Veldweg zijn vanuit het westen 
(bouw-)ontwikkelingen gaande in de vorm van 
een fraai woongebouw met 3 woningen in de 
stijl van een langgevelboerderij (zie de foto hier-
onder). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 foto’s plangebied     nieuwbouw aan de Kapelakker    nieuwbouw langs Veldpad 


 bomen langs de Kapelakker 
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Zoals op oude topografische kaarten te zien is, 
maakte het plangebied van oorsprong deel uit 
van kleinschalig landschap met een dicht stelsel 
van oude (vaak holle) wegen en bolle akkers. Op 
de kruispunten van dergelijke wegen ontstonden 
groepjes van boerderijen (hoevetjes) om een 
pleintje of brink. Deze cultuurhistorische achter-
grond die de eigenheid van de streek typeert, is 
bepalend geweest voor de opzet van het voor-
liggende plan voor een nieuwe dorpsrand: het 
herstel van grotendeels verloren gegaan ge-
biedseigen elementen die de dorpsrand weer in-
teressant en herkenbaar maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Milheeze vroeger 
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3 STEDENBOUWKUNDIG 
  PLAN 


 
 


Zoals hiervoor beschreven is de huidige opzet 
van het dorp Milheeze redelijk strak, eenvormig 
en voorspelbaar. Het dorpse en het eigene van 
Milheeze is in grote delen niet meer aanwezig 
c.q. voelbaar. Heel sterk wordt dit ervaren aan de 
zuidelijke rand van het dorp: er is geen geleide-
lijke, gevarieerde overgang naar het landelijk ge-
bied zoals die er vanouds was. 
Ook in de typologie van de huidige bebouwing 
en de inrichting van de buitenruimte is weinig 


eigens meer te herkennen. 
Nu zich aan de zuidrand de gelegenheid voor-
doet om een nieuwe dorpsrand te realiseren, is 
door het gemeentebestuur besloten deze kans 
aan te grijpen om tot een plan te komen dat 
recht doet aan het eigene van het dorp in het al-
gemeen en aan het eigene van de locatie in het 
bijzonder. 
Er zijn daarom studies gedaan naar de historische 
structuur van het dorp en zijn omringend land-
schap en de specifieke opbouw van de karakteris-
tieke langgevelboerderijen en hun hoevetjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


verkaveling 
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Rekening houdend met het woningbouwpro-
gramma is vervolgens een stedenbouwkundig 
plan opgezet dat sterk refereert aan deze ge-
biedseigen kenmerken: de woningen niet strak in 
het gelid maar informeel gevleid langs eveneens 
niet strakke ontsluitingswegen, telkens iets ver-
springend ten opzichte van elkaar. De lange lij-
nen van de ontsluitingswegen zijn onderbroken 
door kleine pleintjes: één met een stenig karakter 
aan de dorpsrand en één met een groen karakter 
aan de buitenrand. Beide hebben iets extra’s ge-
kregen door de verbinding met elkaar midden in 
het plangebied (enkel voor langzaam verkeer). 
De grotere bouwblokken (referentie: langgevel-
boerderij) staan op geëigende markante plekken: 
bij het nieuwe 3-hoekige pleintje aan de Antoni-
usstraat, bij de van oorsprong aanwezige (nu 
verdwenen maar in de toekomst te herstellen) 
brinkachtige ruimte aan de zuidzijde en aan de 
lange zijde van het groene pleintje. Voor de be-
bouwing zal een beeldkwaliteitsplan worden op-
gesteld. Voor de inrichting van de buitenruimte 
geldt, dat deze sober en passend in het landelijke 
beeld moet zijn, ook hierin zal het voorbeeld van 
de hoevetjes worden gevolgd: eenvoudige klin-
ker- en keienbestrating, hagen als afscherming 
van tuinen en gebiedseigen bomen langs wegen 
en op de pleintjes. 


 


studie van inpassing clusters in de locatie 
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4 FILOSOFIE 
 
 


Voor de invulling van de Zuidrand van Milheeze 
heeft een uitvoerige studie plaatsgevonden maar 
het cultuurhistorische eigen karakter van de be-
bouwing in de streek. Met name heeft daarbij 
aandacht gekregen hoe het best invulling kan 
worden gegeven aan de dorpsrand van Mil-
heeze. Nu is deze overgang van het dorp naar 
het landschap hard en zonder specifieke (laat 
staan gebiedseigen) kwaliteiten en kenmerken. 
Om een meer geleidelijke, dorpse overgang te 
maken werd in de studie voorgesteld om de 
dorpsrand in te vullen op basis van het 
gehuchtenprincipe zoals deze in de omgeving 
van oorsprong veel voorkomen. Uit de studie 
naar de kenmerken van de gehuchten zijn 
modellen gekomen voor woningbouw in clusters 
die qua beeld gelijkenis hebben c.q. geassocieerd 
worden met de gehuchten.  
De clusters bestaan uit lage gebouwen van ver-
schillende afmetingen rond een hof of binnen-
plaats, gecombineerd met gemeenschappelijke 
tuinen en boomgaarden. 
Belangrijk is daarbij het informele karakter van de 
hofjes en pleintjes en de losse rangschikking van 
de woningen om de hoven en langs de straten. 
Er dient een ruimtelijk afwisselend beeld te ont-
staan zowel langs de Kapelakker als aan de bui-
tenrand van het plan: open/dicht en 
groen/stenig. Ook qua architectonische uitstra-


ling blijft het cluster model staan: boerderij-ach-
tige opbouw en materialisering als zachte over-
gang van het harde ‘stedelijke’ dorpsbeeld naar 
het buitengebied. 
In het algemeen kan tenslotte worden opge-
merkt dat het beeld langs de Kapelakker iets 
minder landelijk mag zijn dan de zeer belangrijke 
buitenste rand langs de zuid en oostzijde van het 
plangebied. 
 


studie van inpassing clusters in de locatie 
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passende bebouwing 
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5 BEELDKWALITEIT 
 
 


5.1 Situering bebouwing 
 
Het wijzigingsplan geeft de regels voor de situe-
ring van de hoofdbebouwing en aan- en bijge-
bouwen op de kavels. Deze regels blijven onver-
kort van kracht. Daarnaast gelden vanuit het 
beeldkwaliteitsplan de volgende richtlijnen: 
 Alle woningen dienen georiënteerd te zijn op 


de weg of op het plein waaraan zij gesitu-
eerd zijn. Dit betekent niet automatisch dat 
de voordeur aan die zijde aanwezig moet 
zijn, wel dat de naar de straat gerichte zijde 
duidelijk als voorzijde ervaren wordt. 


 De woningen dienen in principe gesitueerd 
te worden zoals op de verkavelingstekening 
is aangegeven. Een andere wijze van verka-
velen bv. samenvoegen van kavels tot een 
groter geheel of juist splitsing van een 
bouwblok in 2 of 3 delen kan enkel in over-
leg met de gemeente. 


 Daar waar in de verkaveling een blok van 2 
of 3 woningen aaneen getekend is, dient 
zo’n blokje als een geheel te worden ont-
worpen. Dus geen verspringing in de gevel 
per woonhuis, geen kleurverschil per woon-
huis en ook geen andere uitingen waardoor 
de woningen ieder te onderscheiden zijn. 


 Zijgevels van woningen die in het zicht aan 
een straat of plein gesitueerd zijn, vragen 


evenzeer architectonische aandacht als de 
voorgevels. Blinde zijgevels dienen voorko-
men te worden (zie kaartje 1). 


 Het is niet wenselijk garages of andere aan- 
of bijgebouwen op een hoek te situeren, ten-
zij deze architectonisch onderdeel uitmaken 
van de hoofdmassa. Het is belangrijk dat de 
hoofdmassa de gewenste vormgeving van de 
hoek bepaalt (zie kaartje 2). 


 Aan- en bijgebouwen worden bij voorkeur 
aan elkaar gekoppeld om tot een grotere 
bouwmassa te komen (boerenerf-typologie). 
Garages en andere kleinere bijgebouwen 
dienen zoveel mogelijk gekoppeld te worden 
ontworpen dan wel als geïntegreerd onder-
deel van de hoofdmassa of daaraan op pas-
sende (‘landelijke’) wijze te worden vastge-
bouwd in de vorm van een afhang en zeker 
niet plat of met een eigen (zadel-) dak. 


 
 


5.2 Massa 
 
Het wijzigingsplan geeft regels voor de maximale 
omvang van de hoofd- en bijgebouwen. 
Vanuit het beeldkwaliteitsplan geldt in aanvulling 
daarop voor de 10 woningen aan de Kapelakker 
het volgende: 
 Goothoogte max. 5,5 m (aansluiting bij het 


dorp). 
 Een hoofdgebouw kan 2 bouwlagen 


bevatten, de tweede bouwlaag niet volledig  


1.     voor- en zijgevel 


2.     hoofdmassa bepaalt (vormgeving) hoek 
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      (deels onder kap). 
 Dakhelling ± 45°. 
 Nokhoogte max. 12 m. 
 Aan- en bijgebouwen: goothoogte max. 


3,0 m, dakhelling ± 45°. 
 
Voor de woningen langs de zuid- en oostzijde 
inclusief het blokje op de hoek Kapelakker/St. An-
toniusstraat het volgende: 
 Goothoogte max. 4,0 m (aansluiting bij het 


buitengebied). 
 Het hoofdgebouw kan 2 bouwlagen bevat-


ten, de tweede bouwlaag voornamelijk onder 
de kap. 


 Dakhelling ± 45°. 
 Nokhoogte max. 11 m. 
 Aan- en bijgebouwen: goothoogte max. 


3,0 m, dakhelling ± 45°. 
 Om tot een boerderij-achtige uitstraling te 


komen is het wenselijk dat de bebouwings-
diepte niet meer dan 12 m is. 


 
 


5.3 Architectuur 
 
Onderscheid wordt gemaakt naar de bebouwing 
langs de Kapelakker en de bebouwing langs de 
zuid- en oostrand inclusief het blokje op de hoek 
van de St. Antoniusstraat. 
 
 
 


Kapelakker 
De architectuur van de woningen langs de Ka-
pelakker heeft een minder sterke landelijke uit-
straling dan die langs de zuid- en oostrand. De 
bebouwing vormt een overgang tussen de ‘neu-
trale’ uitstraling van de bestaande bebouwing 
(oud en nieuw) langs de Kapelakker en de lande-
lijke uitstraling van de beoogde bebouwing langs 
oost- en zuidzijde: 
 Eenvoudige hoofdvorm, geen complexe 


structuren. 
 Toevoegingen aan het dak in de vorm van 


bescheiden dakkapellen liefst met een kapje. 
 Geledingen in de gevels: bescheiden 


verspringingen verticaal, waarbij het dak met 
de verspringing meeloopt. 


 Uitbouwen niet als losse elementen (uitste-
kende erkers of balkons) maar als een aan-
kapping aan de gevel of als een gevelele-
ment dat over de 2 bouwlagen doorloopt 
(erker bv. gecombineerd met klein balkon). 


 Detaillering  sober: geen bijzondere daklijs-
ten, eenvoudige kleinschalige gevelopenin-
gen, geen grove bouwdelen toepassen. 


 
Overige bebouwing (oost- en zuidzijde) 
De architectuur van de overige bebouwing 
(zowel hoofd- als bijgebouw) dient te refereren 
aan de landelijke bouwstijl in het buitengebied: 
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 De hoofdgebouwen hebbend de kenmerken 


van de langgevelboerderijen: overwegend 
lage daklijn, grote eenvormige dakvlakken 
(enkel onderbroken door als dakkapel 
doorgetrokken geveldelen) geen schild- maar 
zadeldaken met of zonder wolfseinden, 
plinten in de gevel (andere kleur metselwerk 
of pleisterwerk, kleinschalige danwel 
kleinschalig ingedeelde gevelopeningen, 
sobere daklijsten en kleine, bij de schaal van 
de gevelopeningen passende dakkapellen. 
Een dakkapel is kleiner dan de gemiddelde 
gevelopening. 


 Een vrijstaande woning of een blok van twee 
woningen aaneen ziet er uit als een ‘boeren’-
woning en maakt als zodanig deel uit van 
een cluster om een hof of van een straat- c.q. 
pleinwand. 


 Een blok van 3 woningen aaneen ziet er uit 
als een langgevelboerderij: één ongelede 
bouwmassa, waarin een ‘voorhuis’ en een 
‘achterhuis’ herkenbaar is. Het voorhuis heeft 
van oorsprong grotere gevelopeningen 
(ramen) dan het achterhuis dat meer de 
functie had van stal en opslag. In een nieuwe 
situatie zoals deze nu gecreëerd wordt mag 
met dit gegeven iets vrijer worden 
omgegaan evenwel niet zodanig dat van het 
beeld van de langgevelboerderij als referentie 
niets overblijft. 
 


 
Op de tekening is aangegeven waar het voor 
en achterhuis gedacht zijn (zie kaartje 3). 


 De detaillering van de bebouwing is over het 
algemeen landelijk en sober: geen bijzondere 
daklijsten, eenvoudige gevelopeningen en 
dakkapellen, eenvormig metselwerk. Enkel de 
voordeur zou een bijzonder accent kunnen 
krijgen (omlijsting). 


 
 


5.4 Materiaal- en kleurgebruik 
 


 Om de dorpsrand een goede aansluiting te 
geven met het buitengebied wordt voorge-
steld om de bebouwing geheel te realiseren 
in roodbruin metsel. Enkel bij de blokken van 
3 woningen aaneen (het langgevelboerderij-
type) kan gedacht worden aan een deel van 
de gevel in gepotdekseld donker houtwerk. 


 Voor het dak wordt gedacht aan donkere 
pannen (roodbruin, herfstkleurig of antraciet) 
al dan niet in combinatie met rietbedekking. 


 De kozijnen dienen uitgevoerd te worden in 
hout of een daarop gelijkend materiaal, wit 
of crème geschilderd met donkergroene ac-
centen (deur, luiken). 


 
 
 
 
 


3.    voorhuis/achterhuis 
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5.5 Overgang privé-openbaar 
 
 Gezien de wens om te komen tot een pas-


sende, zachte overgang naar het omrin-
gende landschap wordt als voorwaarde ge-
steld dat de erfafscheidingen langs de open-
bare ruimte groen uitgevoerd worden d.w.z. 
als een haag. Deze haag zou het best kunnen 
bestaan uit beuk, haagbeuk, liguster, hulst of 
andere plaatseigen heesters, in ieder geval 
geen exoten zoals buxus, coniferen of 
laurierkers. Bij achtergrenzen en zijgrenzen 
van percelen grenzend aan openbaar gebied 
voorkeur voor een manshoge haag, bij voor-
tuinen in verband met uitzicht vanuit het 
huis 50 tot max. 75 cm hoog. 
Erfafscheidingen in de vorm van muren, per-
gola’s, schuttingen en hekwerken zijn hier 
niet op hun plaats. Alleen aan de Kapelakker 
kan bij voortuinen eventueel volstaan wor-
den met een open (liefst metalen) hekje, 
maar ook hier gaat de voorkeur uit naar een 
laag haagje. 
 
 


5.6 Openbare ruimte 
 
De openbare ruimte wordt intern door de 
gemeente ontworpen op basis van het Handboek 
Openbare Ruimte. 


In het algemeen wordt gedacht aan een zeer 
informeel, landelijk karakter passend bij de 
karakteristiek van de omgeving: 
 Rijbanen in gebakken klinkers in halfsteens- 


of keperverband in de kleur roodbruin. 
 ‘Bermen’ langs de rijbaan: geschikt voor 


informeel parkeren. 
 Langs de Kapelakker achter de bomen langs: 


een informeel (voet-)pad. 
 Stenig pleintje aan Kapelakker: sober uit te 


voeren in kasseien of iets dergelijks. Er is 
ruimte om te parkeren maar dit wordt niet 
met lijnen aangegeven. 


 Groene pleintje aan het Veldpad: sober 
invullen met gazon omgeven met haagjes en 
een enkele boom. 


 Het driehoekige pleintje bij de St. 
Antoniusstraat: gazon met bomen en 
midden op een veldkruis of kapelletje. 


 
 


5.7 Kavels (suggesties) 
 
Voor de kavel-inrichting gelden geen beeldkwali-
teitseisen wel zijn en suggesties om tot een pas-
send geheel te komen: 
 Voor de erfscheidingen tussen de kavels gel-


den geen regels maar er wordt op aange-
drongen om hier ook hagen of met klimop 
begroeide hekwerken te gebruiken. 


 Op elk kavel is voorzien in een overge-
bouwde parkeerplaats. Voor deze garage of 
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afhang dient plaats te zijn voor minimaal één 
auto (op de oprit). Het verdient voorkeur 
deze oprit te bestraten in dezelfde informele 
sfeer als de buitenruimte dus met gebakken 
klinkers, halfverharding, kasseien, keitjes of 
grint. 


 De inrichting van de voortuin speelt en be-
langrijke rol in het beeld van de openbare 
ruimte (straat of plein). Een natuurlijk aan-
zien heeft de voorkeur, dit kan deels met de-
zelfde verharding als de oprit, of bv. gazon 
dan wel grint met leilinden of een natuurlijk 
aangelegde tuin. Voor het beeld van de  wijk 
zou het jammer zijn als de voortuin belegd 
zou worden met (sier-)beton. Ook sierele-
menten uit de tuincentra zoals fonteintjes, 
kabouters, kunstmatige vijvers etc. zijn op 
deze plaats weinig passend evenals exotische 
beplanting. 
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Opgave 


De Gemeente Gemert-Bakel heeft voor de dorpsranden van de kernen 


de Mortel, De Rips en Milheeze stedenbouwkundige plannen ontwikkeld 


voor kleinschalige uitbreidingen met woningbouw. Bij deze plannen is 


gestreefd om op een vanzelfsprekende wijze een overgang te maken 


naar het veelal wijdse omliggende landschap vanuit de dorpskern en 


andersom. Het is nu de wens van de Gemeente Gemert-Bakel om voor 


deze woningbouw een samenhangende architectonische kwaliteit te 


bewerkstelligen die verankerd is in de omgeving en recht doet aan de 


identiteit van Gemert en haar kernen. 


 


In dat kader heeft de Gemeente Gemert-Bakel de Loods, Architecten- en 


adviesbureau te Aarle-Rixtel opdracht gegeven een onderzoek te 


verrichten naar specifieke cultuurhistorische gebiedskenmerken in de 


regio die een inspiratiebron kunnen zijn om op een eigentijdse wijze de 


toekomstige woonbebouwing en woonomgeving vorm te geven: zonder 


verleden heeft het heden geen toekomst. 


 


Het onderzoek dient bij te dragen aan het tot stand brengen van 


herkenbare en karakteristieke woonmilieus in het buitengebied die 


refereren aan de historische identiteit en aansluiten op de hedendaagse 


wensen en behoeften van bewoners. Daarvoor heeft De Loods een 


‘gereedschapskist’ samengesteld waarmee architecten en 


opdrachtgevers aan de slag kunnen om de opgave tegemoet te treden. 


 


Bij het samenstellen van deze gereedschapskist is een bepaalde 


werkwijze gevolgd. Vanuit een inventarisatie en analyse van de 


specifieke situatie zoals we die in de kernen aantreffen zijn de 


onderdelen of thema’s samengesteld voor deze gereedschapskist. Van 


deze onderdelen zijn de karakteristieke kenmerken in beelden 


vastgelegd en vertaald naar inspiratiebronnen voor de opgave. 


 


Het is aan de architecten om daarmee door te gaan en niet alleen te 


putten uit de aangereikte bronnen maar deze ter discussie te stellen. 


Een ontwerphouding met engagement die het ontstaan van de 


‘gereedschapskist’ achterhaalt, waardoor ze vatbaar wordt voor 


herinterpretaties ten dienste van de plek en het doel van de opgave.  


 


Recente ontwikkelingen nieuwbouw 


Niet alleen binnen de grenzen van de Gemeente Gemert–Bakel, maar in 


heel Nederland zien we momenteel twee ontwikkelingen. 


 


Enerzijds zien we een sterk historiserende architectuur oprukken, 


gevoed door een hang naar nostalgie. Vaak worden daarbij klassieke 


details geïmiteerd die hun oorsprong aan een hele andere tijd en plek 


ontlenen en niet aan het landelijk gebied waarin de nieuwbouw wordt 


gebouwd.  


 


Anderzijds zien we het seriematige bouwen, het zichtbaar naast elkaar 


zetten van identieke eenheden, dat afbreuk doet aan het landelijke 


karakter dat juist wordt gekenschetst door het eenmalige en de rijke 


verscheidenheid die dat oplevert. De seriebouw en de veelal standaard 


gebruikte woningtypologie van twee-onder-een kappers refereren op 


geen enkele manier aan de boerderijbouw. 
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Casestudy ‘de Mortel’ 


De Gemeente heeft voor de twee kernen de Mortel en Milheeze 


bestemmingsplannen in voorbereiding voor het afbouwen van de 


dorpsranden. Het plangebied in de Mortel vormt de eerste 


uitbreidingslocatie. Omdat alle elementen hier aanwezig zijn, is deze 


locatie bij uitstek geschikt als casestudy.  


 


Het landschap aan de westrand is van bijzondere waarde dankzij de 


aanwezigheid van monumentale boerderijen en bolle akkers. Om die 


reden is het van cruciaal belang dat de dorpsrand hier op gepaste wijze 


wordt vormgegeven, zodat landschap en dorpsbebouwing harmonieus in 


elkaar overvloeien. 


 


In deze case-studie wordt een werkwijze ontwikkeld waarvan wij denken 


dat die ook van toepassing kan zijn voor de plangebieden in Milheeze. 


Wel dient nog getoetst te worden of de inspiratiebronnen specifieker 


kunnen voor Milheeze vanwege andere karakteristieke kenmerken voor 


deze kern met haar plangebied en omgeving dan voor de kern de Mortel. 


 


 


 


 


 


 


 


>  voorlopig stedenbouwkundig plan de Mortel 


<  definitief stedenbouwkundig plan de Mortel: deellocatie Vraant 
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^  omgeving plangebied: bestaande dorpsrand 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


^  omgeving plangebied: agrarisch landschap 
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De betekenis van de plek 


Deze opgave start met het zoeken naar aanknopingspunten die de 


context biedt. Wat maakt deze plaats bijzonder, wat is de betekenis van 


de plek? Het is belangrijk om hier op te merken dat deze zoektocht 


iedere keer weer anders is en nauw samenhangt met de vraag die de 


opgave stelt. De belangrijkste factor echter in dit zoeken is de rol van de 


architect zelf. 


 


‘De geest van een plek is eigenlijk de ingesteldheid te willen ontdekken 


welke condities er liggen. En vergeet dat het nooit alleen maar het 


meetbare is dat je zal realiseren… Je brengt zelf wat mee, namelijk de 


potentie om te kunnen ontdekken.’ 


 


bOb van Reeth (Uit: Architectuur is niet interessant, 1995) 


 


Het vereist veel geduld en energie van de architect om de geest van de 


plek zich meester te maken. In een samenleving die ons continu met 


beelden probeert te verleiden, ons niet langer uitdaagt om zelf na te 


denken, is de kunst van het waarnemen allang geen 


vanzelfsprekendheid meer.  


 


‘Om te luisteren naar een plek moet je zowel stilstaan als stilzijn – en 


beide lijken aardig in diskrediet te zijn geraakt. In een wereld waar de 


snelle beweging overheerst, is stilstaan zeldzaam en weinig 


gewaardeerd.’ 


 


Willem Koerse (Uit: Architectuur is niet interessant, 1995) 


 


De nadruk die wordt gelegd op het belang van plaats moet ook gezien 


worden als een tegenreactie op die toenemende plaatsloosheid. Een 


zoektocht naar datgene wat wij als typisch lokaal zouden beschouwen of 


verbonden is met een specifieke plek, kan als een uitdaging worden 


gezien voor de hedendaagse architect. 


 


Zoeken naar een streekgebonden eigentijdse architectuur 


Een van de charmes van het dorp is dat ieder huis net even of juist 


totaal anders is dan dat van zijn buurman. In het dorp heerst de smaak 


van het eenmalige. Om aan die smaak tegemoet te komen dient de 


stedenbouwkundig ontwerper verkavelingen met een maximum aan 


variatie te ontwerpen voor wat betreft ligging en type van de huizen en 


aan de architect is het vervolgens de taak om dit gegeven om te zetten 


in werkelijke en zichtbare verschillen. 


 


‘In dorpen werd gebouwd volgens regionale tradities en met een 


assortiment van kleuren en materialen, dat door schaarste beperkt was. 


Dat zorgde voor een onnadrukkelijke samenhang tussen al die op 


zichzelf staande gebouwen. Het naoorlogse bouwen heeft regionale 


kenmerken naar de achtergrond verdrongen en ook in dorpen de 


herhaling van algemene types er voor in de plaats gesteld. 


Veelbelovende aanzetten uit de vooroorlogse tijd raakten in 


vergetelheid. Regionale architectuur staat in Nederland nog steeds in de 


kinderschoenen. De moderne architect staat argwanend tegenover 


traditie, alsof die onverenigbaar is met verandering en vernieuwing. Hij 


heeft niets te bieden aan particuliere opdrachtgevers die juist hunkeren  
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 ^  relatie landschap + bebouwing  


 
 


- agrarisch landschap als drager (bolle akkers) 
 


- lintbebouwing met bomenrijen langs de straat 
 


- beukenhaag als begrenzing (erfafscheiding) 
    als begeleiding straat 
    als overgang tussen openbaar en privé 
    als karakteristiek verbindend element 
 


- boerderij als object in het landschap 
    typologie langgevelboerderij 
    toegang via poort in de haag 


 omringd met kiezel en gecementeerde plint 
 


- zichtlijnen tussen boerderijen naar landschap 
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naar continuïteit met het verleden. Zij vallen voor de wolfskap of de 


houten topgevel van een cataloguswoning en stellen zich tevreden met 


brave imitaties die meestal neerkomen op slechte namaak. Laten 


architecten zich wagen aan vrijmoedige of desnoods stoutmoedige 


interpretatie van regionale bouwtradities. Dat is veel spannender. Het 


levert missers op maar ook leukere resultaten.’ 


 


(Uit: Dorp als daad – bouwstenen voor dorpen uit het oosten) 


 


Afbouw dorpsranden 


Wanneer men zich door het landschap beweegt en een dorp nadert, 


wordt de eerste kennismaking met dit dorp gevormd door het silhouet 


van de dorpsrand. De contouren die zich aftekenen tegen de horizon 


bestaan uit een combinatie van bebouwing én beplanting, met de 


kerktoren die daar weer boven uitsteekt. Dit silhouet maakt onderdeel 


uit van het collectieve geheugen en bepaalt het gezicht van het dorp. De 


leesbare ligging in het landschap is daarom van groot belang en bij 


toekomstige ontwikkelingen dient daarmee rekening te worden 


gehouden. 


 


In het verleden zijn vaak door eerdere dorpsuitbreidingen deze randen 


al behoorlijk aangetast. Wanneer bomen ontbreken verschijnt de 


bebouwing vaak kaal aan de horizon wat een bevreemdende ervaring bij 


de toeschouwer teweeg brengt. Bebouwing dringt zich plotseling op de 


voorgrond en is niet langer verweven met het landschap en de 


beplanting zoals dat in een dorpse structuur oorspronkelijk het geval 


was. 


Beschouw toekomstige ontwikkelingen niet als een noodzakelijk kwaad, 


maar grijp deze kansen aan om de kwaliteit van de dorpsranden te 


verbeteren. De wens nu is dan ook om deze op gepaste wijze af te 


bouwen zodat de overgang tussen bebouwing en landschap als meer 


vanzelfsprekend wordt ervaren. 


 


Landschap & bebouwing 


Kerktorens, schoorstenen en boerderijen domineerden eens het 


Brabantse land. Veel van deze gebouwen zijn helaas al verdwenen. Uit 


onderzoek is gebleken dat bijna 40% van de cultuurhistorisch 


waardevolle Brabantse boerderijen de afgelopen 15 jaar is gesloopt. 


 


De bebouwing op het platteland bestaat uit boerderijen, grote 


bouwvolumes, die als objecten in het landschap fungeren, waarbij het 


landschap als drager kan worden gezien. Dit is hét fundamentele 


verschil tussen de stad en het dorp. In de stad is de bebouwing 


dominant, op het platteland het (agrarisch) landschap. Een dorp bestaat 


niet zonder, het is er in gebouwd en ervan doordrongen. De bodemvorm 


of geomorfologie ligt aan de basis van de dorpsstructuur. Een dorp 


behoort met nabije, vormverwante nederzettingen tot een streek. Tot 


voor kort volgde het dorp de ontwikkelingen in de landbouw. Het dorp 


van nu ligt in een landschap dat door ruilverkavelingen visueel en 


ecologisch is verarmd. Als zulke dorpen groeien is het zaak ze te 


voorzien van een landschap dat bij ze past.  


 


Het agrarische landschap wordt verder gekenmerkt door een open 


bebouwingsstructuur, waardoor zichtlijnen vanaf de straat ontstaan  
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^  inrichting boerenerf 
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gericht op het landschap. Het Brabantse platteland bestaat veelal uit 


lintbebouwing. Straten zijn aan weerszijden voorzien van monumentale 


bomenrijen die van gehucht naar gehucht, of van boerderij naar 


boerderij lopen en hangen nauw samen met de aanwezige 


verkavelingstructuur.  


 


Specifiek voor het agrarische landschap van de Gemeente Gemert-Bakel 


zijn de zogenaamde bolle akkers, die zijn ontstaan door de 


plaggenlandbouw. Ze zijn zo hoog geworden doordat er soms wel meer 


dan duizend jaar mest vermengd met heideplaggen op de akkers van de 


dekzandruggen is opgebracht. De bolle akkers van Bakel, Milheeze en de 


Mortel worden tot de mooiste van Nederland gerekend. Het bol houden 


van de bolle akkers is een voorwaarde bij de verdere ontwikkeling van 


dit gebied. 


 


Wonen op het erf 


Verder van de kern van het dorp, aan de randen, is het dorp een deel 


van het landschap. Hier zien we de overgang van het dorp naar het 


landelijk gebied en andersom. Daar waar de karakteristieken van het 


dorp en die van het landschap samenkomen. Er is openheid. De 


landschappelijke elementen verweven zich met het erf waarop wordt 


gewoond. De scheiding tussen privé en openbaar is er niet zo strikt. Men 


kijkt vanaf de openbare ruimte vaak zo in het privé domein. Naast de 


vanzelfsprekende gerichtheid op de straat is er tegelijk een duidelijke 


‘achterom’. 


Het wonen op het erf is uitgangspunt bij de ordening van de bebouwing 


en de inrichting van het erf. Karakteristieke landschappelijke elementen 


spelen daarbij een rol zoals hagen, grote bomen waaronder eiken, 


beuken, linden en kastanjes en vruchtbomen in de achtertuin. Ook de 


bestrating maakt er deel van uit.  


 


Naast het private deel van het erf is er ook een meer gemeenschappelijk 


deel, dat zich bevindt op de grens van privé en de openbare straat. Dit 


collectieve woondomein van het erf wordt door de aanwonenden 


ingericht en beheerd onder verantwoordelijkheid van een daartoe 


geëigende organisatie van bewoners.  


 


Boerderij typologie 


In historische boerderijen met hun erven en bijgebouwen speelden zich 


vele generaties lang het leven en werken af van een groot deel van de 


Nederlandse bevolking. Boerderijen maken daarmee een belangrijk deel 


uit van ons cultureel erfgoed. Niet alleen vanwege de eigen, intrinsieke 


waarde (veel boerderijen zijn mooi of herbergen interessante 


bouwkundige constructies) maar ook vanwege de verbondenheid met 


het landschap. Door hun streekgebonden verschillen dragen de 


historische boerderijen in hoge mate bij aan de identiteit en de 


herkenbaarheid van de verschillende regio’s. 


 


De heersende opvatting over Brabantse boerderijen is, dat de meest 


kenmerkende en meest oorspronkelijke Brabantse boerderij de 


zogenaamde langgevelboerderij is. Geven we onze ogen goed de kost 


dan kunnen we constateren dat er behalve langgevelboerderijen nog 


allerlei andere boerderijen voorkomen in onze regio. 
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^  inrichting boerenerf: entree + oprit + garage 
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^  boerderij typologie: bij behoefte aan meer ruimte werd uitgebouwd 
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^  boerderij typologie: transformatie van plattegrond 
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De eerste langgevelboerderijen kenden nog vaak een aantal 


eigenschappen van het oude hallenhuis. De oudste langgevels werden 


gebouwd op basis van ankerbalkgebinten, waarop het dak rustte. Het 


dak was veelal een schilddak. De korte gevels waren niet hoger dan de 


hoogte van de dakvorm en ze werden afgedekt door schildjes of 


wolfseinden. De moderne varianten van de langgevelboerderij, die in de 


eerste helft van de 20ste eeuw werden gebouwd, hebben een aantal 


wijzigingen ondergaan. De schilddaken verdwenen. De korte gevels 


werden tot de nok opgemetseld tot topgevels. Het dak werd niet meer 


met riet of stro gedekt, maar met pannen. Een andere wijziging is aan 


de buitenkant niet zichtbaar, maar constructief wel een grote 


verandering. Er werden geen ankerbalkgebinten meer gebruikt, maar 


kapspanten rusten rechtstreeks op de stenen zijgevels. De zijbeuken 


kwamen daarmee te vervallen en de hele boerderij kreeg zodoende in 


plaats van de oude driebeukige indeling een plattegrond met een 


enkelvoudige opzet. Deze vorm is goed te herkennen aan de hoge 


zijgevels, waarin de grote schuurdeuren een plaats konden vinden. 


Boerderijen van dit moderne langgeveltype komen in Gemert en Bakel 


voor vanaf ongeveer 1900. De meeste nu nog bestaande 


langgevelboerderijen hebben dit uiterlijk.  


 


Een variant ontstond vanaf 1925. Toen deed de Franse kap of 


mansardekap zijn intrede bij boerderijen. Het onderste deel van het dak 


verliep steiler dan het bovenste deel, waardoor de typische knik in het 


dak ontstond. Deze ontwikkeling zorgde voor een veel grotere inhoud 


van de ruimte onder het dak, die nodig was voor de opslag van de 


wintervoorraad van het benodigde hooi. De langgevelboerderij met 


mansardekap vormde de laatste ontwikkeling binnen de traditie van dit 


type boerderij. Hoewel pas relatief laat tot ontwikkeling gekomen, heeft 


de langgevelboerderij in een sneltempo de andere boerderijtypen weten 


te verdringen. Pas na de tweede wereldoorlog is dit type boerderij op 


zijn beurt weer verdrongen door boerenbedrijven waarbij woonhuis en 


stal afzonderlijke gebouwen zijn.  


 


Naast de traditionele boerderijvormen kent de gemeente Gemert-Bakel 


nog een groot aantal bijzondere boerenhuizen. Met name bij de 


ontginning van de Peel speelden mensen uit andere delen van het land 


een belangrijke rol. Zij brachten hun eigen boerderijtype mee. In het 


voormalig Peelgebied treffen we daarom minder langgevelboerderijen 


aan, maar wel Friese kop-romp-boerderijen naast allerlei andere 


overgangsvormen. 
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^  boerderij typologie: langgevel ontstaat na uitbreiding hallenhuis 
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^  boerderij typologie: plattegrond langgevel met tweedeling 
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Dragers van het plan 


Welke elementen zijn noodzakelijk om tot een streekgebonden 


eigentijdse architectuur te komen die refereert aan de bestaande 


boerderijtypologie? In de opgave die nu voor ons ligt is het van belang 


om een tweetal ontwerpaspecten als drager van het plan te benoemen, 


namelijk: het wonen op het erf en de dakvorm.  


 


Van een grote afstand is het silhouet bepalend: de grote bouwvolumes, 


los van elkaar gepositioneerd met zichtlijnen ertussen gericht op het 


achterliggende landschap en met elkaar verbonden door een meer 


gemeenschappelijke inrichting van het erf. Wanneer men de bebouwing 


nadert dient een nieuwe ervaring zich aan die door een rijke detaillering 


kan worden bewerkstelligd. Deze ontwerpaspecten dragen in die mate 


bij aan de visuele ervaring, dat het slagen van de opgave grotendeels 


afhangt hoe hiermee wordt omgesprongen.  


 


Wanneer bijvoorbeeld wordt gekozen voor een sculpturale rieten 


dakvorm die een kloek volume in het landschap oplevert is het 


vervolgens minder van belang hoe de elementen onder de dakvorm 


exact worden uitgevoerd. Andersom werkt het overigens niet. Door een 


optelsom van goede details ontstaat nog geen geslaagde vertaling, maar 


veeleer een slechte karikatuur. De getoonde voorbeelden dienen als 


handreiking om te komen tot een rijkere detaillering van de bebouwing 


en kunnen, mits goed uitgevoerd, de dragers verder versterken. 


 


Eigentijdse vertaling 


Een extra argument om het dak en het erf als drager te benoemen is dat 


wanneer een architect naar een meer eigentijdse vertaling zoekt in de 


dakvorm, je hem of haar niet kunt verplichten om dat vervolgens ook 


nog op elk afzonderlijk ander element te doen. 


 


De eigentijdse vertaling kan nooit worden gevonden wanneer dit een 


optelsom is van elementen, maar gaat uit van het grote geheel. Meestal 


is er sprake van een totaalconcept dat zich op elk schaalniveau 


manifesteert en zich dus niet laat ontleden in verschillende elementen. 


De getoonde referentiebeelden maken dat hopelijk duidelijk en dienen 


als inspiratie voor het verdere ontwerpproces. 


 


De intentie van de architect om te komen tot een eigen interpretatie is 


hier echter meer van belang, dan het wel of niet toepassen van 


siermetselwerk, om maar eens een voorbeeld te noemen. Deze intentie 


dient te worden beloond door een vrijere omgang met het aangereikte 


gereedschap toe te laten. 


 


Traditioneel 


Het kopiëren van stijlkenmerken uit het verleden behoort ook tot de 


mogelijkheden mits dit met zorg wordt gedaan. Hieraan zijn echter wel 


meer specifieke eisen verbonden en goede begeleiding van het proces is 


noodzakelijk om te komen tot een geslaagd resultaat. De angst bestaat 


dat een slechte kopie ontstaat die op geen enkele manier meer refereert 


aan de oorspronkelijke karakteristieke bebouwing. 
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^  beukenhaag 
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Wonen op het erf   


 


Oriëntatie 


Randbebouwing van dorpen werd in het verleden meestal met de 


achterkanten naar het landschap gericht. Het gevolg is dat de overgang 


tussen bebouwing en landschap veelal bestaat uit een bonte verzameling 


van schuurtjes, hekwerken en beplanting die zorgen voor een 


onsamenhangend en rommelig geheel. Aangezien dit vaak als eerste 


kennismaking met het dorp geldt, is dit zeer ongewenst. 


 


Om meer samenhang te creëren is er in het stedenbouwkundig plan 


voor gekozen om dit principe om te draaien. Tussen de randbebouwing 


en het landschap wordt de straat gesitueerd waarop vervolgens de 


voorkanten van de woningen zijn georiënteerd. De rommelige 


achterkanten worden zo aan het zicht onttrokken. 


 


Clustering van bebouwing 


Het agrarische landschap wordt gekenmerkt door een open 


bebouwingsstructuur, waardoor zichtlijnen vanaf de straat ontstaan 


gericht op het landschap. Wanneer de bebouwingsdichtheid wordt 


verhoogd, ontstaat het gevaar dat deze visuele ervaring verdwijnt. 


Daarom wordt aanbevolen om daar waar mogelijk het aantal woningen 


te clusteren tot grotere bouwvolumes bestaande uit 2, 3 of 4 


wooneenheden. 


 


Erfinrichting 


In het streven naar meer collectiviteit is het ook wenselijk om tot een 


meer op elkaar afgestemde erfinrichting te komen. Dit kan worden 


bereikt door gezamenlijk groen aan te planten of door te kiezen voor 


een meer homogene bestrating. Erven kennen een minder harde 


begrenzing. De belijning mag wat vloeiender zijn en door middel van 


hagen worden afgezet. Het aanplanten van extra bomen en gras op het 


erf geniet de voorkeur, zodat er een meer geleidelijkere overgang 


ontstaat tussen het buitengebied, het agrarisch landschap, en de 


bebouwing van het dorp. 


 


Hagen & beplanting 


Het aanplanten van hagen, meestal in de vorm van beukenhagen, zorgt 


voor een meer uniform straatbeeld en voor samenhang tussen de 


verschillende bouwvolumes. Hagen hebben meerdere functies te 


vervullen. In de eerste plaats dienen ze als erfafscheiding, als 


begrenzing van het eigen terrein. Als gevolg daarvan vormen hagen de 


overgang tussen het privé-gebied (het erf) en de openbare ruimte (de 


straat). Hagen worden ook geplant op de erfgrens langs de straat, vaak 


voorzien van een poort die leidt naar de voordeur. Omdat dit bij 


meerdere boerderijen terugkeert kan het als een karakteristiek element 


worden beschouwd dat zorgt voor samenhang tussen de bebouwing. En 


niet in de laatste plaats is het een groen element dat dient ter 


verfraaiing van het erf. 


 


Door het aanplanten van hagen wordt voorkomen dat iedereen zijn 


eigen erfafscheiding plaatst. Als gevolg hiervan zou door versnippering 
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^  situatie: bestrating erf 
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^  situatie: collectief groen 
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^  wonen op het erf 
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een rommelig geheel ontstaan en dat kan door deze redelijk eenvoudige 


ingreep worden voorkomen. 


 


De garage als schuur 


In de boerderijbouw was het werkgedeelte belangrijker dan het 


woonhuis. Daarnaast waren er schuren op het erf en allerlei vormen en 


voor allerlei doeleinden. Mensen hebben behoefte aan een garage voor 


de stalling van hun auto en aan steeds meer extra opslagruimte. 


Onterecht wordt dit vaak door architecten als een noodzakelijk kwaad 


gezien, terwijl het juist een verrijking van de ontwerpopgave kan 


betekenen. Met de situering van het woonhuis en de bijgebouwen kan 


het erf ingericht worden waarbij bijgebouwen nadrukkelijk achter de 


woningen staan. Het is ook mogelijk dat dergelijke bebouwing zoveel 


mogelijk gegroepeerd wordt onder een gezamenlijk dak. 


 


Uitbreidingen 


Het huis is nooit af en daar dient door de architect rekening mee te 


worden gehouden door in het ontwerp alvast na te denken hoe 


toekomstige uitbreidingen zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarbij 


moet er vanuit gegaan worden dat uitbreidingen plaats hebben achter 


de woningen en binnen de zij- of kopgevels van de woning. 
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^  boerderij met rieten kap + dakkapellen + lage gootlijn 
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Dakvormen   


 


Verhouding gevel – kap: hoogte gootlijn 


Kenmerkend voor bestaande boerderijen is de tamelijk laag gelegen 


gootlijn. In het aanzicht betekent dit dat het dakvlak verhoudingsgewijs 


veel groter is dan het gevelvlak: het zware dakvolume rust op een 


relatief lage onderbouw. De vorm van het dak en de hoogte van de 


gootlijn zijn zodanig op elkaar betrokken dat bij verdere planvorming 


zorgvuldig onderzoek nodig is om deze betrekking tussen dakvorm en 


hoogte van gootlijn te bepalen. Ons is gebleken dat bij bepaalde vormen 


van daken een gootlijn boven de drie of vier meter de verhoudingen kan 


verstoren. De bebouwing wordt niet langer als landelijk of 


‘boerderijachtig’ ervaren, maar als een meer stedelijk bouwvolume. Dit 


dient vermeden te worden. 


 


Knikken dak 


Omdat men vaak op de eerste verdieping liever geen schuine wand 


heeft, bijvoorbeeld in verband met het plaatsen van meubilair, bestaat 


de mogelijkheid om het dakvlak te knikken zodat deze doorloopt in het 


verlengde van het gevelvlak. Uitsparingen in dit vlak om raampartijen te 


plaatsen zorgen ervoor dat er ten opzichte van het interieur geen 


ruimtelijke concessies hoeven te worden gedaan, terwijl de verhouding 


gevel – dakvlak toch in orde blijft. 


 


Vorm 


Alle boerderijen zijn voorzien van een kap, meestal een zadeldak waarbij 


de kopse kanten zijn afgeschuind. De afgeschuinde delen (wolfseinden 


genaamd) kunnen ook als kenmerkend worden gezien voor de 


boerderijbouw en worden tegenwoordig dan ook veelvuldig toegepast bij 


nieuwbouw vanwege hun nostalgische uitstraling. Gecombineerd met 


andere dakvormen leveren deze in het totale straatbeeld ook een 


gedifferentieerd daklandschap op. 


 


Eigentijdse vertaling 


Wil men een stap verder gaan, dan kan men ook zoeken naar een meer 


eigentijdse vertaling van het dak. Deze oplossing kan gezocht worden 


door zowel met materiaal als met vorm te experimenteren. De hier 


getoonde referentievoorbeelden dienen hierbij als een mogelijke bron 


van inspiratie. Het dak kan meer expressie krijgen, door het op 


meerdere plaatsen te knikken of te vouwen.  


 


Wanneer zowel het dak als de gevel in hetzelfde materiaal worden 


uitgevoerd kan het gebouw meer sculpturale zeggingskracht krijgen en 


daarmee, misschien nog wel meer als voorheen in de boerderijbouw het 


geval was, als object in het landschap gaan fungeren. 


 


Dakbedekking 


Bij meer geplooide dakvormen is het bedekken van het dak met riet aan 


te bevelen. Het riet is eenvoudig te snijden in de gewenste vorm en 


vormt zich daardoor beter naar het gemodificeerde vlak. Als vuistregel 


kan worden gehanteerd dat een dak uitgevoerd in riet 25% meer kost 


dan een dak met gebakken pannen. Ook andere 


dakbedekkingsmaterialen als gepatineerd zink, leien, hout en dergelijke 


kunnen worden toegepast. 







 


 30


        ^  hoogte gootlijn:          3m                                              4m                                    4,5m 
  


       ^  verschillende hoogte gootlijn voor- en achtergevel 
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^  plaatsing dakkapel bij lage gootlijn  


                                3m               4m        4,5m  
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              ^  studie dakvormen: vorm benadrukt collectiviteit 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


              ^  studie dakvormen: vorm benadrukt collectiviteit en individualiteit 
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^ geknikte dakvorm                                                                                ^  geplooide dakvorm 
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                                                     3m                                                            4m                                                           4,5m  


                                           3m                                                            4m                                                           4,5m  


^  studie dakvormen met verschillende hoogte gootlijn 
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                                           3m                                                            4m                                                           4,5m  


                                           3m                                                            4m                                                           4,5m  


                                                     3m                                                            4m                                                           4,5m  
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^  studie dakvormen: straatbeeld met zadeldaken 
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^  studie dakvormen: straatbeeld met wolfseinden 
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^ haagbeuk                        ^  rieten kap                                  ^  kopgeveltekst                 ^  schoorsteen                     ^  wolfseind 


^  dakkapel                        ^  bloembak                                   ^  muizentanden                 ^  kruisverband                   ^  levensboom 


^  muuranker                     ^  raam + luiken                            ^  staldeuren              ^  boerenvlecht                   ^  plint + kiezel                         
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Detaillering & elementen    


 


Overgangen in materiaal 


Om te komen tot een eigentijdse vertaling van de boerderijbouw is een 


zorgvuldige detaillering van groot belang, die tot uitdrukking komt in de 


overgangen tussen bouwelementen en materialen.  


 


Zo zien we bijvoorbeeld de overgang van straat naar erf terug in de 


verschillende soorten bestrating en begeleidende beukenhagen. Ook de 


overgang van het erf naar de gevel van de woning is zeer karakteristiek. 


Vroeger hadden boerderijen geen dakgoot en liep het regenwater 


gewoon van het dak. Om opspattend hemelwater tegen de gevel te 


voorkomen werd het onderste gedeelte van de bakstenen gevel vaak 


voorzien van een gecementeerde plint. Verder werd de boerderij 


ingebed in een kiezelstrook waardoor het hemelwater door de grond 


werd opgenomen. In verband met de watertoets is het wenselijk om de 


opvang van dakvlakwater te realiseren in dergelijke grindstroken 


rondom het huis. Tenslotte zijn er nog verbijzonderingen in het 


metselwerk zoals muizentanden die de overgang tussen dak en gevel 


vormen of boerenvlechtwerk die kopgevels sieren. Het is de bedoeling 


dat dergelijke verbijzonderingen op een meer eigentijdse wijze worden 


vormgegeven om zo uitdrukking te geven aan de rijke traditie van 


detailleren van de boerderijbouw. 


 


Dakelementen: dakkapellen + hemelwaterafvoer + schoorstenen 


Goten, dakkapellen en schoorstenen maken een essentieel onderdeel uit 


van het dakvlak en hun zeggingskracht mag niet onderschat worden. Zij 


kunnen, mits goed gemaakt, een huis karakter geven. Het gebruik van 


goedkoop ogende plaatmaterialen zoals trespa dient te worden 


vermeden. Omdat boerderijen van oorsprong geen dakkapellen hebben, 


is het alleen aan de achterzijde toegestaan dakkapellen toe te passen. 


 


Materialisatie 


Het gebruik van ‘aardse’ materialen (baksteen, gebakken pan, riet, hout 


en natuursteen) zorgt voor meer verbondenheid met de plek en het 


landschap. Dit versterkt de ervaring van het landelijk wonen. 


 


Gevelmetselwerk 


Boerderijen zijn veelal opgebouwd uit bakstenen steense muren in 


kruisverband gemetseld. Daarom is het gewenst om in een bepaald 


verband te metselen en niet te kiezen voor wildverband. 


 


Siermetselwerk kan een verrijking betekenen voor het metselwerk. Denk 


hierbij bijvoorbeeld aan muizentanden of boerenvlechten die kopgevels 


sieren. Beter is wanneer naar meer eigentijdse vertalingen wordt 


gezocht in de toepassing van baksteen. Nieuwe producten in baksteen 


kunnen extra verbijzonderingen in het metselwerk tot stand brengen. 


 


Deuren 


Deuren zijn van hout en voordeuren zijn traditioneel met een 


levensboom voorzien. Grote garagedeuren dienen bij voorkeur als 


houten poortdeuren te worden uitgevoerd. Zo herinneren zij aan de 


oude staldeuren van de boerderij. Door een gemetselde korfboog in het 


metselwerk toe te passen wordt dit versterkt. 
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^  kruisverband in reliëf  ^  misbaksels gemetseld   ^  kiezel + gecementeerde plint   ^  verbijzonderd metselwerk      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


^  baksteen in kruisverband  ^  riet + gebakken pannen   ^  hout      ^  kiezel + gebakken klinkers  
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^  boerderij    ^  slechte vertaling    ^  mogelijke vertaling     ^  mogelijke vertaling 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


^  boerderij             ^  slechte vertaling    ^  slechte vertaling     ^  mogelijke vertaling 
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^  houten poortdeuren voor garage + gemetselde korfboog 
<  houten deur + bovenlicht   
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Ramen 


Ramen kennen van oorsprong een geleding met een bovengedeelte dat 


minder diep in de gevel ligt en een dieper gelegen deel dat naar boven 


kon worden geschoven om het raam te openen. Probeer dit reliëf in de 


gevel terug te laten komen, bij voorkeur op een eigentijdse manier. 


 


Luiken 


Traditioneel zijn boerderijen voorzien van luiken naast de ramen. Nieuwe 


toepassingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld schuifluiken kunnen in 


analogie met de boerderijbouw voor meer expressie in het gevelvlak 


zorgen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


<  houten luiken met zandlopermotief beschilderd (karakteristiek voor Gemert)        ^  principe raamkozijn  
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^  boerderij               ^  mogelijke vertaling (exterieur)                         ^ mogelijke vertaling (interieur) 
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^  moderne houten schuifluiken                   ^  draaibare koperen luiken                         
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Hoe nu verder? 


Na het samenstellen van de gereedschapskist moet de opgave, het 


bouwen aan de dorpsranden, nog beginnen. Een opgave waar 


toekomstige bouwers en Gemeente een zo maximaal mogelijk resultaat 


tot stand willen brengen. Een resultaat waar de doelstellingen van de 


bewoners, een huis naar hun gading, en de doelstellingen van de 


gemeente, een huis dat het beeld van de dorpsranden verrijkt, in een 


evenwichtige verhouding tot elkaar staan. 


 


Naar ons idee is daarbij een helder, aangenaam en effectief proces 


onontbeerlijk. Een proces waar aan belangen van partijen recht wordt 


gedaan. Een proces waar bewoners en architecten  met steun en 


begeleiding van de Gemeente, waarvoor zij iemand aan zal stellen, 


gestimuleerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd worden, op een open 


wijze met elkaar communiceren en oog hebben voor elkaars belangen 


en bedoelingen, zodat het gewenste resultaat kan worden 


bewerkstelligd. In dat proces onderscheiden we de volgende stappen: 


 


• Loting 


• Architectenkeuze 


• Ontwerp 


• Bouw & beheer 


 


Loting 


De mogelijkheid voor het bouwen aan de dorpsranden is verkregen 


onder de voorwaarden dat er bebouwing komt, met zorg en aandacht 


voor de beeldkwaliteit. Er is voor gekozen dat die beeldkwaliteit tezamen 


met het stedenbouwkundig plan geworteld is in de regio op basis van  


landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische kenmerken 


van die regio. Daarom is er een gereedschapskist ontwikkeld. 


 


In de gereedschapskist wordt expliciet de nadruk gelegd op wat wij de 


dragers van het plan hebben genoemd: het wonen op het erf en de 


dakvormen. Om tot de gewenste beeldkwaliteit te komen dient hier 


zorgvuldig mee te worden omgesprongen. Het zoeken naar eigentijdse 


vertalingen van de boerderijbouw verdient daarbij sterk de voorkeur. 


   


Voor dat bewoners zich inschrijven om deel te nemen aan de loting dient 


bij hen duidelijk te zijn dat zij zich moeten conformeren aan de 


doelstellingen van de gemeente en zich dienen te houden aan de opgave 


zoals die in deze gereedschapskist is uiteengezet. Het is aan te bevelen 


om hiervoor een passage in de lotingsakte of optieovereenkomst voor de 


grond op te nemen. Om dit duidelijk te maken aan kandidaat 


inschrijvers zal vooraf aan de inschrijving voor de loting een 


informatieavond worden gehouden waar de inhoud van de 


gereedschapskist zal worden gepresenteerd met bijzondere aandacht 


voor het deel dat betrekking heeft op de dragers van het plan. De 


gereedschapskist is op die avond ook in document-vorm beschikbaar. 


 


Architectenkeuze 


Per project, bestaande uit maximaal twaalf woningen, zal een avond 


georganiseerd worden waar architecten nadat zij kennis genomen 


hebben van de gereedschapskist zich presenteren hoe zij de opgave 


tegemoet zullen treden. Bewoners en Gemeente stellen gezamenlijk een  
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lijst op van uit te nodigen architecten voor die avond. Bewoners kiezen 


(per bouwblok) een architect uit een van de architecten die zich op de 


avond gepresenteerd hebben. 


 


Ontwerp 


Het definitief ontwerp zal onder begeleiding van de Gemeente in drie 


stappen, de stap van het schetsidee, de stap van het voorlopig ontwerp, 


de stap van het definitief ontwerp, tot stand komen. Bij elke stap zal een 


workshop gehouden worden waar alle bewoners en architecten bij 


aanwezig zijn.  


 


Bij de stap van het schetsidee worden de uitgangspunten gepresenteerd 


voor de bebouwing; modern of traditioneel en suggesties gedaan voor 


de ordening van het erf en de bebouwing op het erf, de massaopbouw 


en de dakvorm. Verdere ideeën die zich al gevormd hebben, kunnen ook 


gepresenteerd worden. De basisvorm van de bebouwing dient met 


schetsen en een eenvoudige werk-maquette gepresenteerd te worden 


zodat deze in de situatiemaquette geplaatst kan worden. 


 


In de stap van het voorlopig ontwerp komen plattegronden en gevels 


aan bod en worden uitgangspunten gepresenteerd voor detaillering en 


materialisering. Deze worden bij de stap van het definitief ontwerp in 


een definitieve vorm voorgesteld en gepresenteerd. Daarbij kan de 


detaillering en materialisering zich beperken tot de beeldbepalende 


elementen. Bij het definitief ontwerp zullen de inrichting en 


afscheidingen van het erf ook onderdeel moeten zijn van de voorstellen 


voor detaillering en materialisering.  


Bouw & beheer  


Gedurende het proces kunnen de bewoners een vereniging oprichten die 


met name bedoeld is voor het beheer van de inrichting van het erf, de 


erfafscheidingen en bepaalde aspecten van de bebouwing, zoals 


kleurgebruik. Ook in de toekomst blijft het beeld van de inrichting van 


het erf en de afscheidingen van de privé-ruimte naar de openbare 


ruimte sterk mede bepalend voor de beeldkwaliteit van die openbare 


ruimte. Voor de bebouwing gaat het daarbij vooral om kleurstellingen.  


 


Deze vereniging kan ook de bemoeienissen en het overleg met de 


Gemeente regelen inzake de inrichting van de directe woonomgeving en 


mogelijk het beheer daarvan. Verder biedt zo’n vereniging de 


mogelijkheid om gezamenlijk bijvoorbeeld materialen en andere 


diensten bijvoorbeeld van aannemers in te kopen.  


 


Pilot-project 


We denken dat het zinvol is om de aanpak en de voorgestelde 


procesgang in het eerste komende project volgens de hier voorgestelde 


methode uit te voeren, dat vervolgens te evalueren en zo nodig bij te 


stellen. Het gaat dan zowel om de procesgang en de werking van het 


middel gereedschapskist. Een dergelijk pilot-project kan helpen in het 


vervolgtraject om bewoners en architecten verder te enthousiasmeren 


en een effectieve planvorming te bevorderen. 
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1. INLEIDING 
1.1 Algemeen 
Met het bestemmingsplan “Neerakker” wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling 
van een nieuwe woonbuurt ten zuiden van de bebouwde kern van Bakel. Naast het 
bestemmingsplan is dit beeldkwaliteitplan opgesteld. Alhoewel “Neerakker” als één 
woongebied wordt bestemd is het plangebied gesplitst in twee uitvoeringsfasen.  
Het beeldkwaliteitplan “Bakel, Neerakker-Oost” richt zich op de beeldkwaliteit van 
het oostelijk deel van de planlocatie. Ook wordt in dit beeldkwaliteitplan een 
voorstelbaar eindbeeld voor de bebouwingen binnen het gehele ontwikkelingsgebied 
van Neerakker gegeven. 
Dit beeldkwaliteitplan levert de uitgangspunten om te komen tot een aantrekkelijk 
ruimtelijk beeld in de nieuwe buurt. 
 
1.2 Status beeldkwaliteitplan 
Het beeldkwaliteitplan wordt samen met het bestemmingsplan “Neerakker” door de 
gemeenteraad vastgesteld en zal, als aanvulling voor het gedeelte ten aanzien van 
architectuur, onderdeel uitmaken van de gemeentelijke vastgestelde Welstandsnota 
2008. 
 
1.3 Doel van het beeldkwaliteitplan 
Een beeldkwaliteitplan geeft de kaders waarbinnen de uitwerking van bouwplannen 
en de inrichting van het openbaar gebied zal plaatsvinden. 
In het beeldkwaliteitplan wordt het ruimtelijk streefbeeld weergegeven. Het doel is 
om door middel van het geven van richtingen, sferen en beelden een zekere 
samenhang in de gebouwde en onbebouwde omgeving te krijgen -zonder daarbij 
voorbij te gaan aan het dorpse karakter van Bakel- en daarmee een voldoende 
hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Het beeldkwaliteitplan is bedoeld als 
inspiratiebron en als toetsingskader. Het vormt een ruimtelijke kwaliteitswaarborg 
bij nieuwe bouwplannen voor de buurt “Neerakker”. Voor de welstandscommissie 
heeft het beeldkwaliteitplan een toetsingsfunctie voor het beoordelen van 
bouwplannen. De gemeentelijk stedenbouwkundige treedt op als supervisor om toe 
te zien op realisatie van het gewenste ruimtelijke beeld. 
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2. UITGANGSPUNTEN VOOR DE OPZET  
2.1 Inleiding 
Voor de opzet en de beoordeling van de beeldkwaliteit zijn een viertal 
uitgangspunten van belang. Al in 2006 is door de gemeente en de 
projectontwikkelaar bepaald dat bebouwingen binnen Neerakker door middel van 
projectontwikkeling, door zelfbouwers -in het kader van particulier 
opdrachtgeverschap-  en met vrije sector woningen aan de randen van het plan 
ontwikkelt zullen worden. In samenhang hiermee is aan een architectenbureau 
opdracht gegeven een basistype voor Neerakker-Oost te ontwerpen. De ontwerpen 
zijn mede gebaseerd op de toenmalige ‘Ontwerp Welstandsnota’.  
Voor de gehele beeldkwaliteit van Neerakker-Oost speelt de recent vastgestelde 
Welstandsnota Gemert-Bakel 2008 een belangrijke rol. Ook vormt de in 2007 
vastgestelde nota ‘HOOR’,  “Handleiding Ontwerp Openbare Ruimte“, gericht op de 
kwaliteit van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, een belangrijk 
uitgangspunt. Daarnaast heeft in februari 2006 het gemeentebestuur ingestemd 
met een door het architectenbureau De Loods uit Aarle-Rixtel opgestelde publicatie 
“Gereedschapskist gemeente Gemert-Bakel: een zoektocht naar een 
streekgebonden  eigentijdse architectuur”. Het hierin verrichte onderzoek, de 
analyse en de voorgestelde beeldvorming heeft bijgedragen aan het tot stand 
brengen van herkenbare en karakteristieke woonmilieus voor de randen van de 
dorpen die refereren aan de historische identiteit maar die ook aansluiten op de 
hedendaagse wensen en behoeften van bewoners. In dit beeldkwaliteitplan zijn de 
uitgangspunten van vernoemde nota’s en de ontworpen basis- architectuur 
verwerkt.   


 
2.2 Zelfbouwers, projectmatig bouwen en vrije sector 
In het oostelijk gebiedsdeel van Neerakker hebben de gemeente Gemert-Bakel en 
Vastgoedontwikkeling Zuid-Nederland eigendommen. Het gebiedsdeel Neerakker-
Oost zal, conform de gesloten overeenkomst tussen beide partijen, voor het 
overgrote deel projectmatig ontwikkeld en uitgevoerd worden. Beide partijen 
streven naar een evenwichtige dorpsontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners 
en aanwonenden uit de Rozenbuurt bij de woningbouwontwikkelingen worden 
betrokken. In de voorfase van de planontwikkeling is, op basis van de 
woningbouwbehoefte voor Bakel, een voorlopig woningbouwprogramma opgesteld. 
Naast de projectwoningen zullen binnen ‘Neerakker-Oost’ een aantal kavels voor 
zelfbouwers en vrije sectorkavels worden gereserveerd. In de randen worden vrije 
sector kavels en een aantal zogenoemde ‘Ruimte voor Ruimte-kavels opgenomen.  
De woningen binnen de randen dienen in beginsel met ‘één architectonische hand’ 
ontworpen te worden. De vrijstaande woningen in de randen dienen een eigentijds 
karakter uit te stralen en worden namens de opdrachtgever individueel ontworpen.  
 
2.3 Aanzet voor een basistype voor Neerakker 
Het gemeentebestuur en Vastgoedontwikkeling Zuid-Nederland hebben in 2006 het 
Osse Architectenbureau Elemans, Postma en van den Hork opdracht gegeven om 
voor het gehele oostelijke Neerakker een eigentijds ‘Bakels woningtype’ uit te 
werken. Op basis van een plaatselijke analyse is een markant architectonisch 
basistype voor de woningen binnen de nieuwe bouwlocatie ontstaan. Het basistype 
is voor verschillende financieringscategorieën in oppervlak vergroot en/of verrijkt 
door toevoeging van meer bouwkundige elementen. Er zijn een 5-tal woningtypen 
ontworpen.  
Al in november 2006 heeft het gemeentebestuur een overleg met de direct 
aanwonenden uit de Rozenbuurt belegd waarin de eerste verkavelingplannen en de 
woningontwerpen voor Neerakker-Oost zijn besproken. Op basis van 
voortgangsgesprekken, met de ingeschreven zelfbouwers en aanwonenden, zijn 
verkavelingen en bouwontwerpen aangepast. In hoofdstuk 5 wordt op de verschillen 
van het architectuurtype ingegaan.  
 
2.4 Welstandsnota 2008  
Het bestaande gebiedscriterium voor de beeldkwaliteit, vastgelegd in het 
beeldkwaliteitplan Buitengebied Gemert-Bakel, wordt binnen het plangebied  
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overeenkomstig de recente Welstandsnota van september 2008 vervangen door “ 
Kom Bakel, Gebiedsindeling 2; zonering 2”. 
 
- Bebouwing en typologie van het binnengebied  
De vastgestelde Welstandsnota van november 2008 maakt onderscheidt tussen het 
buitengebied en de binnengebieden van de gemeente. Voor het binnengebied; de 
kernen of kerkdorpen, wordt een eigen typologie onderscheiden. De kernen hebben 
ieder hun eigen specifieke ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling en groei. De oudste 
kernen zijn de dorpen Bakel, De Mortel, Gemert, Handel en Milheeze. Nieuwere 
plaatsen zijn de dorpen in de jonge ontginningsgebieden De Rips en Elsendorp. De 
fysieke kenmerken en historische ontwikkeling van de dorpen is mede bepaald door 
het type landschap. Algemeen kan gesteld worden dat de oude dorpen in de 
occupatiezone sikkelvormig langs de westelijke en zuidelijke gemeentegrens liggen. 
Bakel is één van de zeven kernen in het binnengebied van de gemeente met een 
eigen identiteit. Een uitvoerige beschrijving van de fysieke kenmerken en 
historische ontwikkeling wordt beschreven in het Beeldkwaliteitsplan ‘De Kernen 
van de gemeente Gemert-Bakel’. 
 
- De 3 welstandszones  
De nota maakt een onderscheid tussen 2 welstandsplichtige- en één welstandsvrije 
zone. De welstandsplichtige zones 1 en 2 kenmerken zich door cultuurhistorische of 
karakteristieke kwaliteiten die óf heel kwetsbaar zijn (denk aan monumentale 
bebouwing en kenmerkende structuren) óf die op locaties liggen die zichtbaar zijn 
voor veel mensen (bijvoorbeeld bij binnenkomst van de bebouwde kom of een lint 
van een dorp). De gemeente is er van overtuigd dat door de cultuurhistorische 
kwaliteiten te benoemen en te vangen in ontwerprichtlijnen de ruimtelijke kwaliteit, 
het welzijn en de economie gestimuleerd worden. Niet zelden wordt het 
welstandsregime als hinderlijk of beknellend ervaren, maar daarmee doen we 
welstand tekort. Heldere en duidelijke ontwerprichtlijnen die voortkomen uit de 
fysieke kenmerken en de aard van een gebied dragen juist bij aan de kwaliteit van 
wonen en leven. 


 
- Zone 2  
De gebieden die in welstandszone 2 vallen zijn door hun bebouwing en ruimtelijke 
kwaliteit kenmerkend of karakteristiek voor het binnengebied. Dit worden de 
cultuurhistorische uitloopgebieden genoemd. Daarmee worden de meest coherente 
woon- werk- en leefomgevingen bedoeld, zoals buurt- en ontsluitingwegen, de 
dorpsranden en waardevolle woonbuurten. Overwegend dateert de bestaande 
bebouwing van na 1930 en is gelegen in een karakteristiek ensemble. 
Cultuurhistorisch hebben de gebieden een minder grote betekenis of verkeren in 
minder gave staat.  
Geplande in- of uitbreidingen met een eigen, door de gemeenteraad vastgesteld 
beeldkwaliteitplan vallen onder welstandszone 2, tenzij anders bepaald.  
 


 
Uitsnede: Neerakker in de gemeentelijke Welstandsnota 2008 
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In Welstandszone 2 zijn opgenomen: 
- karakteristieke dorpsgebieden; 
- buitengebied algemeen;  
- karakteristieke gehuchten;  
- gebiedsgerichte beeldkwaliteitplannen.  
 
- De Welstandscommissie  
De welstandscommissie vormt een belangrijk onderdeel in het streven naar behoud 
en versterking van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Kerntaak van de 
commissie is immers de ruimtelijke kwaliteit te bewaken door deskundig en 
onafhankelijk te toetsen. En inderdaad is een oordeel over kwaliteit arbitrair, maar 
het dwingt de Cie. te zeggen waarom iets niet goed of wel goed is en dat is altijd 
moeilijk en lastig.  
Voor de welstandsvrije gebieden geldt ten aanzien van de architectuur een grote 
mate van toeval. Het is interessant hoe de ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden 
zich de komende jaren gaat ontwikkelen en het is zinvol om dit na een tijdspanne te 
toetsen. 
 
2.5 Gemeentelijke nota “Handleiding Ontwerp Openbare Ruimte” , 


(HOOR) uit 2007 
2.5.1 Inleiding 
Een ontwerp voor de openbare ruimte kan zowel een autonome opgave zijn (bij o.a. 
herinrichting van straten, parken en pleinen) als onderdeel van een 
stedenbouwkundige opgave. In alle gevallen ligt aan het ontwerp de handleiding 
(HOOR) en een locatiespecifiek startdocument ten grondslag waarin het programma 
van eisen, een ruimtelijk wensbeeld en een ambitieniveau staan vermeld. Om een 
locatiespecifiek ontwerp te maken is het belangrijk dat de kenmerken van de plek 
en de bestaande waarden in kaart worden gebracht. 
Deze waarden en kenmerken kunnen in het plan worden ingezet om een bijzondere 
woonomgeving te realiseren. 
Voor elk plan moet een uitgebreide inventarisatie en analyse worden 
opgesteld, met als eindproduct een overzicht van kenmerken en waarden. 
Dit document kan (zie ook bestemmingsplan) tevens gebruikt worden voor toetsing 
aan de uitgangspunten. ( Is een dergelijk document ooit gemaakt; )  
 
De “Handleiding Openbare Ruimte” (HOOR) uit 2007 vormt een leidraad voor de 
kwaliteitsborging van de openbare ruimte in de gemeente Gemert-Bakel. Het 
bestaat uit zowel randvoorwaarden, aanbevelingen als straatprofielen en is 
algemeen geformuleerd aangaande openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. 
Uiteraard kunnen per opgave locatiespecifieke randvoorwaarden worden 
geformuleerd. 
 
De handleiding bestaat uit vier onderdelen. 
A. Legenda + Kaarten: Het hoofdstuk kaarten en legenda geeft aan voor welke 
onderdelen minimaal een inventarisatie moet worden opgesteld en waar een 
analyse, plankaart en een legenda voor resp. een voorlopig ontwerp en een 
definitief ontwerp openbare ruimte aan moet voldoen om beoordeeld te kunnen 
worden. Tevens wordt een aantal structuur– en themakaarten verlangd om een 
ontwerp thema gewijs te kunnen toetsen; 
B. Randvoorwaarden: Het hoofdstuk randvoorwaarden geeft de algemene eisen per 
planaspect weer (verkeer, water, verlichting etc.) waar bij de planvorming rekening 
mee moet worden gehouden. Locatie specifieke eisen worden apart verstrekt; 
C. Aanbevelingen: Het hoofdstuk aanbevelingen is vooral beeldend. Het bestaat uit 
10 “geboden” voor de openbare ruimte die kwaliteit promoten en valkuilen probeert 
te voorkomen; 
D. Profielen: Ten behoeve van de (her)inrichting van wegen, straten, paden en 
watergangen is een aantal standaardprofielen voor de openbare ruimte in Gemert- 
Bakel ontworpen. 
Ondanks een verschil in hoofdstukindeling van concreet en meetbaar (A, B 
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en D) naar minder concreet en niet meetbaar (C), wordt de kwaliteit van de 
openbare ruimte bepaald door voldoende en evenredig veel aandacht aan alle 
hoofdstukken te besteden. De onderdelen A en B gaan meer over technische en 
grafische aspecten die er voor zorgdragen dat de openbare ruimte goed 
functioneert en in de planfase en beheerfase goed te beoordelen is en tevens als 
naslagwerk functioneert. Onderdeel C is beeldend en gaat vooral over de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte die minder eenvoudig te kwantificeren is, maar 
meer een stimulans is voor de bewustwording van de gewenste kwaliteit van de 
openbare ruimte in Gemert-Bakel. De profielen, onderdeel D, geven daarentegen 
weer concreet input in het ontwerpproces.  
 
In het hoofdstuk 6 van de nota, ‘beeldkwaliteit openbare ruimte’, komen een aantal 
concrete inrichtingen voor de openbare ruimte zoals, wegen, groenelementen, 
waterstructuur, speelplekken, ondergrondse infrastructuur en inrichtingselementen 
aan de orde.   
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3. STEDENBOUWKUNDIGE BASIS 
3.1 Inleiding 
Een uitgebreide verantwoording voor het planontwerp en de verkavelingopzet is 
opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan.  
Samengevat kan het basisontwerp voor de nieuwe woonbuurt Neerakker als volgt 
worden getypeerd. Aan de oostzijde ligt het bestaande maaiveld hoger dan aan de 
westzijde. Dit hoogteverschil in het veld, de ligging van een tweetal voormalige 
noordzuid gerichte paden en de aanwezigheid van de Fabrieks-Loop zijn als 
uitgangspunt en als basisstructuur voor het ontwerp genomen en verder verfijnd in 
de ordeningswijze van het binnen- en randgroen, de blokverkaveling en de 
inrichtingen van de ruimten.  
 


             
Padenstructuur ca. 1890                                Hoog- en laag maaiveld 
 


 
Visie: Ontmoetingen tussen rood, groen, blauw en geel 
 


 
Basislijnen voor het ontwerp Neerakker 
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Basisopzet: blok- en verkavelingstructuur Neerakker  


 
3.2 Splitsing Neerakker in 2 uitvoeringsfasen 
Voor de noodzakelijke opsplitsing van het plan in een oostelijk- en een westelijk 
uitwerkingsgebied vormen de bestaande hoogtelijnen een natuurlijke grens.  
 


 
Verkavelingplan Neerakker 2008 
 
Binnen het gehele ontwikkelingsgebied Neerakker is sprake van een open ordening 
van woonbebouwingen; aan de bestaande dorpszijde meer aaneengesloten 
bebouwd en binnen een wat formeler stratenpatroon. Aan de buitenranden meer in 
opener- en afwisselende bebouwingsrichtingen. De open randen met bebouwingen, 
water en groen verwijzen naar een gewenste dorpse afronding aan de zuidzijde van 
Bakel en geeft ‘lucht’ tussen de nieuwe buurt en de bestaande bebouwde kern, 
zonder dat de nieuwe buurt daarmee een opzichzelfstaand element wordt.  
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Door de aanwezigheid van de relatief open basisopzet binnen het nieuwe plan en 
door de open einde van diverse straten ontstaan er 
zicht- en functionele relaties tussen de nieuwe woonbuurt, de bestaande 
Rozenbuurt, het dorp en het aan 3 zijden aangrenzende agrarische landschap. 
Voor het gehele plan is een bebouwingswijze voorzien van vrijstaande, 
halfvrijstaande en enkele aaneen-gebouwde woningen van één à twee bouwlagen 
met kap. Bijzondere bebouwingen, zoals meerlaagse bebouwingen of complexen, 
komen in het plan niet voor. 
De woningen worden niet in rechte rooilijnen gebouwd, maar binnen de hoofdopzet 
van het plan verspringend ten opzichte van elkaar of meelopend met de rondingen 
van de blokstructuur. De woningen zijn altijd op de openbare ruimte georiënteerd. 
Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied is een tiental zogenoemde ‘Ruimte 
voor ruimte- kavels’ voorzien. Deze ruime kavels, met vrijstaande woningen 
vormen de overgang tussen het landschap en het dorp. Door deze positionering in 
randen van het plan dragen de vrije kavels bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie 
binnen de buurt.  
 
Alhoewel aan de plaatselijke parkeernormen moet worden voldaan geldt als 
uitgangspunt dat geparkeerde auto’s zo min als mogelijk het beeld van de openbare 
ruimte te laten overheersen. Parkeren kan daarom, bij vrijstaande, halfvrijstaande 
woningen en bij een aantal hoekwoningen,  voor een merendeel op eigen terrein 
plaatsvinden. De bestemmingsbepalingen voorzien daarin. In de omgeving van de 
‘groene lobben’ binnen het plan zijn bescheiden openbare parkeerplekken voorzien. 
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4. BEELDKWALITEITSVISIE 
4.2 Algemeen 
Voor Neerakker wordt een dorps karakter nagestreefd. Het gemeentebestuur 
streeft naar een zo dorps mogelijk karakter van de nieuwe uitbreidingen. Beoogd 
wordt de kleinschaligheid van eigentijdse nieuwbouw, verwevenheid met het 
landschap, een diversiteit aan woningtypen en een eenvoudige inrichting van de 
openbare ruimte. 
In het stedenbouwkundig plan zijn de principes van dorps bouwen reeds verwerkt: 
- Bestaande toponiemen en plaatselijke kenmerken respecteren;  
- De nieuwe buurt is kleinschalig opgezet, aansluitend op de karakteristiek
 van het dorp Bakel; 
- Er zijn onbebouwde plekken voorzien en gehandhaafd, die ‘lucht’ brengen in  


de   bebouwingsstructuur; 
- Alle ‘doorsteken’ aan de randen en diverse straten hebben een open einde 


gekregen met zicht op het aangrenzende landschap en/of op bestaande- en 
groenstructuren; 


- kavelgrootten en woningtypen zijn zo afgewisseld dat er ruimte zit tussen de 
woningen; 


 


 
Prent:  onbebouwde plekken brengen ‘lucht’ in de bebouwingsstructuur en straten 
hebben open einde gekregen met zicht op landschap                        (november 2008) 
 
Om de gewenste dorpse sfeer te bereiken is het van belang om, aanvullend op het 
stedenbouwkundig plan, een aantal typisch dorpse kenmerken óók terug te laten 
komen in de bebouwing en de positionering ervan: 
- Afwisseling in grootte van bouwblokken, bouwmassa’s , rooilijnen, goot- 
  en nokhoogten en in nokrichtingen; 
- Het toepassen van kappen speelt een belangrijke rol; 
- Garages, carports en aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt in het 
  ruimtelijk beeld, (ondergeschikte bouwmassa op ruimere afstand achter  
  de voorgevel van de woning); 
- Hoofdzakelijk gebruik van ‘natuurlijke’ kleuren en materialen. 
 
Het streven naar een dorpse sfeer betekent overigens niet dat er geen gebruik kan 
worden gemaakt van eigentijdse architectuur, materialen en details. Het is juist niet 
de bedoeling geweest om op voorhand te veel beperkende ontwerpregels op te 
leggen die een eigentijdse interpretatie van het dorpse karakter in de weg staan. 
Het beeldkwaliteitplan dient namelijk vooral ter inspiratie voor dorpse 
bouwontwikkelingen. 
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Ook kenmerkend voor een dorpse bebouwing is dat voor het gehele plangebied een 
mix van woningtypen in omvang, tijdsbeeld, en kleur ontworpen kan worden. Voor 
Neerakker wordt op basis van het oostelijk- en westelijk plandeel – van een hoger 
en een lager gelegen gebiedsdeel -  qua beeld en inrichting, een principieel  
 
basisonderscheid voor de beeldkwaliteit voorgesteld. Ook zullen per bouwblok 
enkele variaties in bouwtypen uitgewerkt worden.    
Deze uitgangspunten sluiten aan bij de gewenste (dorpse) variatie in het eindbeeld. 
Afstemming in materiaal- en kleurgebruik moet leiden tot een sterke mate van 
architectonische eenheid binnen de ‘verzameling’ van de verschillende woningtypen. 
 
Water vormt, in samenhang met natuur en landschap, een belangrijk beeldaspect 
binnen Neerakker. Binnen het ontwikkelingsgebied vormt de Fabrieks-Loop met 
haar natuurlijke oevers een belangrijk beeldaspect. Het eerste –vervuilde- 
regenwater op de verhardingen van de openbare ruimte wordt via een (dwa-) 
afvoer op het vuilwaterriool gestort. Schoon hemelwater van het openbaar gebied 
en het regenwater op de kavels wordt via een gescheiden rioolsysteem in ‘wadi’s’ of 
op de Fabrieks-Loop geloosd.  


 


 
Vogelperspectief vanuit het oosten met Hilakker op de voorgrond 
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5.  UITWERKING BEELDKWALITEIT VOOR DE BEBOUWING 
5.1  Algemeen 
Met betrekking tot de opzet van de beeldkwaliteit kan de bebouwing binnen geheel 
Neerakker onderverdeeld worden in twee architectonische hoofdbeeldgebieden; het 
hoger gelegen oostelijk deel en het enigszins lager gelegen westelijk deel. In de 
twee beeldgebieden kunnen per beeldgebied de diverse bouwblokken, de 
aanliggende openbare ruimte en de te situeren bebouwingen opgevat worden als 
één ruimtelijk geheel. 
 


 
De twee hoofdbeeldgroepen in het plan Neerakker; oost en west 
 
Per beeldgebied wordt een onderscheidenlijk; binnen de contouren van bouwen in 
een dorp, architectuurbeeld nagestreefd. Het onderscheid per (hoofd-) beeldgebied 
zal met name in de architectuur zichtbaar worden gemaakt. De inrichting van de 
openbare ruimte zal, binnen het gehele plan Neerakker, eenzelfde beeld en karakter 
uitstralen. 
 
5.2 Opzet en uitwerking bebouwingen Neerakker-Oost 
Binnen Neerakker-Oost worden in beginsel twee bebouwingstypen onderscheiden. 
In de randen worden zogenoemde ‘boerenhuizen’ door particulieren gebouwd en 
voor het overige plangebied Neerakker-Oost worden projectwoningen - in 4 typen 
en in diverse financieringscategorieën- en bouwmogelijkheden voor zelfbouwers 
ontwikkeld. Dat betekent dat nagenoeg het gehele uitbreidingsdeel Neerakker-Oost, 
met uitzondering van de buitenranden, onder één architectonisch beeld ontworpen 
zal worden.   
 


   
Ligging van project- en zelfbouwwoningen in Neerakker-Oost gezien vanuit het 
noordoosten  
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5.3 Basisarchitectuur van de projectwoningen  
Voor het ontwerp en de opzet van het ‘basistype projectarchitectuur voor 
Neerakker-Oost’ is in 2006 door het architectenbureau een analyse gemaakt van de 
kenmerkende bebouwingen in en rondom Bakel.  
Het resultaat van de studie omvat een architectuuropvatting voor Neerakker-Oost 
die afgeleid is van bestaande, in de omgeving voorkomende bouwthema’s zoals 
schaal- en maatelementen en op materiaal- en kleurkarakteristieken van de 
bestaande bebouwingen. Deze thema’s zijn op een eigentijdse wijze vertaald in het 
basistype Neerakker-Oost.  
 


Pronkgevel met plint en fries en luiken
Rode baksten zwarte dakpannen
Lage goot
Kleurstelling
Opgang voor en achter
Lei-linden
Sierhek of haag


Bouwthema’s uit de omgeving 
 


voorgevel entreegevel


Anno 2006
Pronkgevel met plint,  fries en luiken
Rode baksteen zwarte dakpannen
Lage goot
Kleurstelling met oker wit en rood
Opgang voor en achter
Lei-linden
Sierhek of haag
Brabants
hoekramen


Gevel principe
- Een trots kloek huis met 
technische eigentijdse detaillering
- Brabantse kenmerken


 
Thema’s vertaald in een basistype voor Neerakker  (2007) 
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5.4 Basisarchitectuur voor de randbebouwingen  
De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2006 voor de dorpsranden van enkele kernen 
stedenbouwkundige ideeën ontwikkeld voor kleinschalige uitbreidingen met 
woningbouw. Bij deze plannen is gestreefd om op een vanzelfsprekende wijze een 
goede ruimtelijke verbinding en overgang te maken naar het omliggende 
landschap; dit bezien vanuit de dorpskern en andersom.  
 


 
Ligging van de vrije sectorwoningen aan de randen van Neerakker-Oost 


 
In dat kader heeft het gemeentebestuur, De Loods, Architecten- en adviesbureau te 
Aarle-Rixtel, in 2005 opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar specifieke 
cultuurhistorische gebiedskenmerken in de regio die een inspiratiebron kunnen zijn 
om op een eigentijdse wijze de toekomstige woonbebouwing en woonomgeving 
vorm te geven: zonder verleden heeft het heden geen toekomst. Het onderzoek 
heeft in februari 2006 geresulteerd in een publicatie: “Gereedschapskist gemeente 
Gemert-Bakel: een zoektocht naar een streekgebonden eigentijdse architectuur”  
Het onderzoek heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van herkenbare en 
karakteristieke woonmilieus in het buitengebied en dorpsranden die refereren aan 
de historische identiteit en aansluiten op de hedendaagse wensen en behoeften van 
bewoners.  
Met dit document als inspiratiebron kunnen architecten en opdrachtgevers aan de 
slag om de nieuwe bouwopgave voor de randen van Neerakker tegemoet te treden. 
Het is de wens van het gemeentebestuur om voor de woonlocatie Neerakker een 
eigentijdse- en samenhangende architectonische kwaliteit te bewerkstelligen die 
verankerd is in de omgeving en recht doet aan de identiteit van Bakel.  
Samenvattend pleit het gemeentebestuur ervoor om de oude linten in het 
binnengebied en de dorpsranden te herstellen of op z’n minst te versterken. 
Daarom geldt voor die gebieden, die in Welstandszone 2 zijn gelegen, dat er 
historisch geïnspireerd gebouwd kan worden. Voor de randen van Neerakker geldt 
het principe van het agrarische huis. Een ‘boerderijhuis’ dat een eigentijdse 
uitdrukking /uitstraling geeft in zijn omgeving.  
Voor de algehele onderscheidenlijkheid dient de vertaling van het begrip ‘historisch 
geïnspireerd bouwen’ niet gekozen te worden voor het kopiëren van historische 
boerderijtjes. In relatie met de gekozen eigentijdse architectuur voor het overige 
gebiedsdeel Neerakker-Oost kan uitgegaan worden van een architectuurvorm die 
als thematisch eigentijds kan worden beschouwd of zelfs als eigentijds modern kan 
worden aangeduid.   
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Thematisch eigentijds of thematisch modern   (Architectenbureau Leenders Veghel) 


 
5.5 Uitwerking  beeldgroepen binnen Neerakker-Oost 
In dit beeldkwaliteitplan worden een aantal aspecten voor de beeldkwaliteit van 
oostelijk gebiedsdeel beschouwd.  
Binnen de  samenhangende architectuuropvatting van Neerakker-Oost zijn, voor de 
differentiatie van woningtypen en de architectonische uitstraling daarvan, in 
beginsel 2 architectuurgroepen te onderscheiden; de buitenranden en de bebouwing 
aan de binnenzijde van de randen. Aan de binnenzijde zijn op de grondslag van het 
basistype – een twee onder een kapwoning met een lage goot en een fors dak – 
een viertal varianten uitgewerkt. Aan de buitenrand onderscheiden zich de vrije 
sectorwoningen en de zogenoemde boerenhuizen. 
 


                
A- Binnenblok, zelfbouwers / starters             B- Buurtweg, vrij sector/doorstroom 


 


                   
C- ‘Brink’, starter- en starterPlus                       D- Randen, VS en Ruimte voor Ruimte 


   
Bovenstaand zijn de onderscheidenlijke beeldgroepen aangegeven.  
A. Het binnenblok; Zelfbouwers, met basis- en basisPlus-woningen;  
B. De buurtontsluiting; projectwoningen, doorstroom- en vrije sectorwoningen;  
C. Woningen aan de ‘Brink’; projectwoningen, starter- en starterPluswoningen;  
D. De buitenranden;de ‘boerenhuizen’; individueel, vrije sector en R.v.R- woningen.  
 
Op grond van de nagenoeg gelijke architectonische basisopzet dienen de 
beeldgroepen A, B en C als één architectuurmodel -basismodel uit te breiden met 
architectonische elementen- te worden behandeld.  
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5.5.1 Aspecten binnen de beeldgroepen 
Voor alle beeldgroepen geldt het vastgestelde Welstandsniveau II; zonering II uit 
de gemeentelijke Welstandsnota 2008.  
Per beeldgroep komen de navolgende aspecten aan de orde: 
- Algemene aspecten; 
- Situering; 
- Bouwmassa; 
- Architectuur; 
- Kappen; 
- Gevelbeeld; 
- Kleur en materiaalgebruik; 
- Duurzaam bouwen; 
- Bijgebouwen; 
- Erfafscheidingen en  
- Parkeren. 
 
5.6 Beeldgroep –A- zelfbouwers, basis- en basisPluswoningen 
 
* welstandsniveau 
Voor de bebouwing binnen de randen geldt gebiedsindeling II; zonering II. uit de 
welstandsnota gemeente Gemert-Bakel 2008. 
* algemeen 
De bebouwingen aan het ‘binnenblok’ van Neerakker bestaan in hoofdzaak uit 
halfvrijstaande woningen met vrijstaande en/of aangebouwde bijgebouwen. Voor de 
architectuur is het basisontwerp van een dubbele woning het uitgangspunt. 
Paarsgewijze architectonische variaties, per dubbele woning, zijn mogelijk.  
 


            
Referentie: Basistype; lage goot ‘kloek’ dak, bakstenen en keramische pannen 
 
De bebouwingen worden in samenwerking met de gemeente voornamelijk door 
zelfbouwers, in het kader van ‘Particulier Opdrachtgeverschap’, ontwikkeld en 
uitgevoerd.  
 


       
Referenties: Variabelen, hoeken en eindgevels             ( Locatie: Hernen, Gld)  
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Ligging van beeldgroep –A- 
 
 
 


voorgevel entreegevel


Anno 2006
Pronkgevel met plint,  fries en luiken
Rode baksteen zwarte dakpannen
Lage goot
Kleurstelling met oker wit en rood
Opgang voor en achter
Lei-linden
Sierhek of haag
Brabants
hoekramen


Gevel principe
- Een trots kloek huis met 
technische eigentijdse detaillering
- Brabantse kenmerken


 
Ontwerp Basistype van een dubbele woning voor Neerakker                             (2007)                                      
 
 


      
* situering 
De voorgevels van de woningen dienen, conform de op de verbeeldingskaart van 
het bestemmingsplan aangegeven wijze, in de voorgevelrooilijn te worden 
gebouwd. Daar waar op de kaart is aangegeven is een rooilijnwisseling toegestaan. 
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Neerakker-Oost: Perspectief vanuit het zuidwesten met in het midden de locatie 
voor de zelfbouwers 
 
*bouwmassa 
De geschakelde woningen hebben overwegend een horizontaal karakter. Alle 
woningen zijn eenvoudige, gekapte basisvolumes waaraan elementen als een, 
dakkapel, erker of uitbouw kunnen worden toegevoegd. Daarnaast is er sprake van 
een duidelijke hiërarchie tussen hoofd- en bijgebouwen. 
* architectuur 
De architectuur van de nieuwbouw moet passen bij het dorp en de omgeving. 
Sprake moet zijn van een hedendaagse/eigentijdse vertaling van de gebiedseigen, 
dorpse bebouwing. Het is niet de bedoeling dat er historiserend wordt gebouwd. 
* kappen 
Alle woningen moeten worden voorzien van ‘volwaardige’ zadeldakkappen. Platte 
daken op ondergeschikte bouwmassa’s zijn toegestaan. 
De grote kappen bepalen in belangrijke mate het straatbeeld. Overwegend worden 
langskappen toegepast (nok evenwijdig aan de straat). De toepassing van een 
dwarskap op bijzondere plekken – zoals op hoeksituaties- zorgt voor een 
verbijzondering van de straatwand en ondersteunt het dorpse karakter. 
De goothoogte is overwegend laag. Door toepassing van dakkapellen; die overigens 
geen afbreuk mogen doen aan de hoofdvorm van de kap,  ontstaat de mogelijkheid 
om de kap optimaal als woonruimte te benutten. 
 


 
Referentie: Gevel- en kappenbeeld geschakelde woningen (Elemans Architecten BV)  
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* gevelbeeld 
Sprake is van een éénlaagse bebouwing met een ‘kloeke’ kap. Variaties met 
toevoeging van ondergeschikte architectonische elementen - op het basistype - zijn 
mogelijk. Binnen het aangegeven gebiedsdeel worden halfvrijstaande woningen 
gerealiseerd. De halfvrijstaande woningen (twee-onder-een-kap) moeten, inclusief 
de aan- en bijgebouwen, als één woning (één geheel) worden vormgegeven. 
Asymmetrische geveltypen –kapverdraaiingen - behoeven niet uitgesloten te 
worden. Toetsing van de varianten, binnen het straatgevelbeeld, vind door de 
supervisor plaats. Bij de woningen op hoeksituaties kan een dubbele oriëntatie in de 
gevel tot uiting worden gebracht, door bijvoorbeeld het plaatsen van de voordeur of 
een erker in de ‘zijgevel’. (zie referenties onder Algemeen van deze paragraaf) 
* kleur en materiaalgebruik 
Als basismateriaal voor de gevels wordt baksteen in een donkere, bruine/bruinrode 
kleur voorgeschreven. Een combinatie met hout is eventueel mogelijk. Voor de 
kozijnen en deuren dient bij voorkeur hout, in lichte tinten, te worden toegepast. 
Toepassing van duurzame materialen als kunststof wordt toegestaan mits dit geen 
afbreuk doet aan de kwalitatieve uitstraling en kleurstelling van de woning. Voor de 
daken wordt uitgegaan van donkere, blauwe/grijze keramische dakpannen. In 
overleg met de supervisor is afwijking van het basismateriaal (incidenteel) mogelijk 
om het dorpse karakter te ondersteunen. 
 


        
   


      
Referentie: kleur- en materiaal toepassingen voor de dubbele woningen voor muren 
en daken 
 
* duurzaam bouwen 
De doelstellingen uit het vigerende, regionale convenant ‘Duurzaam bouwen” 
kunnen beschouwd worden als ondergrens. Het is de gemeentelijke ambitie om op 
een hoger niveau van duurzaam bouwen uit te komen dan in het convenant is 
verwoord. 
* bijgebouwen 
De bijgebouwen; vrijstaande, aan- en bijgebouwen, zijn ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. De kleur van de bakstenen van de ondergeschikte bebouwingen 
dienen overeen te komen met de kleuren van de hoofdbebouwing.  De bijgebouwen 
kunnen met een platte dakconstructie worden afgedekt. Zware boeibordconstructies 
dienen vermeden te worden. Carportconstructie dienen in overeenstemming te 
worden gebracht met de hoofdstijl van de architectuur van het hoofdgebouw.  
Het maximaal toegestane oppervlak van de bijgebouwen zijn in de regels van het 
bestemmingsplan opgenomen. 
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* erfafscheidingen 
Bij dorpen hoort een groene overgang tussen woonpercelen en openbare ruimte. Bij 
de voortuin en de situaties grenzend aan de openbare ruimte wordt een groene 
erfafscheiding voorgeschreven, bij voorkeur hagen van een inheemse soort 
(lijsterbes, liguster, haagbeuk etc.). Achter de op de verbeeldingskaart aangegeven 
lijn – bebouwingsvlak bijgebouwen- kunnen met gaas of steen gecombineerde 
groene afscheidingen worden opgericht.  
 


        
 


 
Referentie: erfafscheiding bij voortuinen 
 


       
Referentie: erfafscheiding bij zijtuinen 
 
* parkeren 
Voor halfvrijstaande woningen wordt normatief uitgegaan van 1,7 parkeerplaatsen 
per woning. Op eigen terrein, met een opritlengte van minimaal 6 m diep, dient ten 
minste 1 parkeervoorziening worden aangelegd. Het parkeren van auto’s in de 
voortuin, voor de hoofdgevel van het gebouw, wordt niet toegestaan. Het overige 
parkeren kan binnen het openbare wegprofiel naast de rijbaan plaatsvinden. 
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5.7 Beeldgroep –B-, vrije sector en doorstroomwoningen 
 
* welstandsniveau 
Ook voor de bebouwing binnen de randen geldt gebiedsindeling II; zonering II. uit 
de welstandsnota gemeente Gemert-Bakel 2008. De bebouwingen worden 
projectmatig uitgevoerd. 
 


  
Ligging beeldgroep –B- aan buurtontsluiting 
 
* algemeen 
De bebouwingen aan de buurtontsluiting van Neerakker bestaan uit projectmatig 
ontwikkelde halfvrijstaande woningen. Aan de noordzijde van de gebogen straat 
worden zogenoemde ‘doorstroomwoningen’ en aan de zuidzijde worden vrije 
sectorwoningen gebouwd. Voor de architectuur is het basisontwerp van een dubbele 
woning het uitgangspunt. (zie beeldgroep A) Het basistype is voor de 
doorstroomwoning en de vrije sectorwoning in de breedte en diepte vergroot. Ook 
zijn er meerdere architectonische elementen toegevoegd. De vrije sectorwoning is 
in vloeroppervlak het grootst en er zijn grotere architectonische elementen aan het 
basistype toegevoegd.  
 


Doorstroom woning nieuw


voorgevel entreegevel


ca. 11 m


 
Schetsontwerp: Architectuurbeeld ‘doorstroomwoning’ 
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Vrije sector woning nieuw


voorgevel entreegevel


ca. 11 m


 
Schetsontwerp: Architectuurbeeld van de vrije sectorwoningen 
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Vrije sector woning nieuw


Grondopp woning: 11,5x6,0 m
Nokhoogte: 11 m
Inhoud: 570 m3
Vloeroppervlak w en k: 53 m2


sl


 
Schetsontwerp: platte gronden vrije sectorwoning 
 
* situering 
De voorgevel van de woningen dienen, conform de op de verbeeldingskaart, in de  
voorgevelrooilijn gebouwd te worden. Daar waar op de kaart is aangegeven is een 
rooilijnwisseling mogelijk.  
*bouwmassa 
De woningen hebben overwegend een horizontaal karakter. Alle woningen zijn 
gekapte basisvolumes waaraan elementen als een, dakkapel, erker of uitbouw 
kunnen worden toegevoegd. Daarnaast is er sprake van een duidelijke hiërarchie 
tussen hoofd- en bijgebouwen. 
* architectuur 
De architectuur van de nieuwbouw moet passen bij het dorp en de omgeving. 
Sprake moet zijn van een hedendaagse/eigentijdse vertaling van de gebiedseigen, 
dorpse bebouwing.  
* kappen 
Alle woningen moeten worden voorzien van ‘volwaardige’ zadeldakkappen. Platte 
daken op ondergeschikte bouwmassa’s zijn toegestaan. 
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De grote kappen bepalen in belangrijke mate het straatbeeld. Overwegend worden 
langskappen toegepast (nok evenwijdig aan de straat). De toepassing van een 
dwarskap op bijzondere plekken zorgt voor een verbijzondering van de straatwand 
en ondersteunt het dorpse karakter. 
De goothoogte is overwegend laag. Door toepassing van dakkapellen; die overigens 
geen afbreuk mogen doen aan de hoofdvorm van de kap,  ontstaat de mogelijkheid 
om de kap optimaal als woonruimte te benutten. 
* gevelbeeld 
Sprake is van een projectmatige bebouwing. Binnen het aangegeven gebiedsdeel 
worden halfvrijstaande woningen gerealiseerd. De halfvrijstaande woningen (twee-
onder-een-kap) moeten, inclusief de aan- en bijgebouwen, als één woning (één 
geheel) worden vormgegeven. Asymmetrische geveltypen behoeven niet 
uitgesloten te worden. 
Bij de woningen op hoeksituaties moet de dubbele oriëntatie in de gevel tot uiting 
worden gebracht, door bijvoorbeeld het plaatsen van de voordeur of een erker in de 
‘zijgevel’. 
* kleur en materiaalgebruik 
Als basismateriaal voor de gevels wordt baksteen in een donkere, bruine/bruinrode 
kleur voorgeschreven. Een combinatie met hout is eventueel mogelijk. Voor de 
kozijnen en deuren dient bij voorkeur hout te worden toegepast. Toepassing van 
duurzame materialen als kunststof wordt toegestaan mits dit geen afbreuk doet aan 
de kwalitatieve uitstraling en kleurstelling van de woning. Voor de daken wordt 
uitgegaan van donkere, blauwe/grijze keramische dakpannen. In overleg met de 
supervisor is afwijking van het basismateriaal (incidenteel) mogelijk. 
* duurzaam bouwen 
De doelstellingen uit het vigerende, regionale convenant ‘Duurzaam bouwen” 
kunnen beschouwd worden als ondergrens. Het is de gemeentelijke ambitie om op 
een hoger niveau van duurzaam bouwen uit te komen dan in het convenant is 
verwoord. 
* bijgebouwen 
De bijgebouwen zijn zowel voor de maatvoering als voor de materialisering, 
ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
* erfafscheidingen 
Bij dorpen hoort een groene overgang tussen woonpercelen en openbare ruimte. Bij 
de voortuin en de situaties grenzend aan de openbare ruimte wordt een groene 
erfafscheiding voorgeschreven, bij voorkeur hagen van een inheemse soort 
(lijsterbes, liguster, haagbeuk etc.).  
* parkeren 
Voor halfvrijstaande woningen wordt normatief uitgegaan van 1,7 parkeerplaatsen 
per woning. Op eigen terrein, met een opritlengte van minimaal 6 m diep, dient ten 
minste 1 parkeervoorziening worden aangelegd. Het parkeren van auto’s in de 
voortuin, voor de hoofdgevel van het gebouw, wordt niet toegestaan. Het overige 
parkeren kan binnen het openbare wegprofiel naast de rijbaan plaatsvinden. 
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5.8 Beeldgroep –C-, Starter- en starterPluswoningen  
* welstandsniveau 
Voor de starter- en starterPluswoningen geldt gebiedsindeling II; zonering II. uit de 
welstandsnota gemeente Gemert-Bakel 2008. De bebouwingen worden projectmatig 
uitgevoerd. 
 


 
 
* algemeen 
De bebouwingen aan de ‘Brink’ van Neerakker bestaan uit halfvrijstaande- en 
patiowoningen. Deze aan de groene ‘Brink’ en aan het speelveld gelegen woningen 
vormen de bebouwde begrenzing van de centrale ruimte binnen het plan.  
 


Starters woning nieuw


voorgevel zijgevel


ca.10 m


entreegevelvoorgevel


ca.10 m


 
Schetsontwerp: Starterwoningen 
 
* situering 
De woningen dienen conform de op de verbeeldingskaart (oud: Plankaart) op de  
voorgevelrooilijn gebouwd. Daar waar op de kaart is aangegeven is een 
rooilijnwisseling mogelijk.  
*bouwmassa 
De woningen hebben overwegend een horizontaal karakter. Alle woningen zijn 
eenvoudige, gekapte basisvolumes waaraan elementen als een, dakkapel, erker of 
uitbouw zijn toegevoegd. Daarnaast is er sprake van een duidelijke hiërarchie 
tussen hoofd- en bijgebouwen. 
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Starters woning + nieuw


voorgevel zijgevel


ca.10 m


entreegevelvoorgevel


ca.10 m


 
Schetsontwerp: Architectuurbeeld StarterPluswoningen 


 
 
 


Patio woning


voorgevel zijgevel


ca. 9 m


 
Schetsontwerp: Architectuurbeeld patiowoningen 
 
* architectuur 
De architectuur van de deze paragraaf voorkomende beeldgroep moet passen bij 
het dorp en de omgeving. Sprake moet zijn van een hedendaagse/eigentijdse 
vertaling van de gebiedseigen, dorpse bebouwing. Het is niet de bedoeling dat er 
historiserend wordt gebouwd. 
* kappen 
Alle woningen moeten worden voorzien van ‘volwaardige’ zadeldakkappen. Platte 
daken op ondergeschikte bouwmassa’s zijn toegestaan. 
De grote kappen bepalen in belangrijke mate het straatbeeld. Overwegend worden 
langskappen toegepast (nok evenwijdig aan de straat). De toepassing van een 
dwarskap op sommige plekken zorgt voor een verbijzondering van de straatwand 
en ondersteunt het dorpse karakter. 
De goothoogte is overwegend laag. Door toepassing van dakkapellen; die overigens 
geen afbreuk mogen doen aan de hoofdvorm van de kap,  ontstaat de mogelijkheid 
om de kap optimaal als woonruimte te benutten. 
* gevelbeeld 
Sprake is van een projectmatige bebouwing in diverse financieringscategorieën. 
Binnen het aangegeven gebiedsdeel worden halfvrijstaande en patiowoningen 
gerealiseerd. De halfvrijstaande woningen (twee-onder-een-kap) moeten, inclusief 
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de aan- en bijgebouwen, als één woning (één geheel) worden vormgegeven. 
Asymmetrische geveltypen behoeven niet uitgesloten te worden. 
Bij de woningen op hoeksituaties moet de dubbele oriëntatie in de gevel tot uiting 
worden gebracht, door bijvoorbeeld het plaatsen van de voordeur of een erker in de 
‘zijgevel’. 
 


 
Referentie: Starter- en StarterPluswoningen aan de ‘Brink’ (Elemans Architecten BV)  
 
* kleur en materiaalgebruik 
Als basismateriaal voor de gevels wordt baksteen in een donkere, bruine/bruinrode 
kleur voorgeschreven. Een combinatie met hout is eventueel mogelijk. Voor de 
kozijnen en deuren dient bij voorkeur hout, in lichte tinten, te worden toegepast. 
Toepassing van duurzame materialen als kunststof wordt toegestaan mits dit geen 
afbreuk doet aan de kwalitatieve uitstraling en kleurstelling van de woning. Voor de 
daken wordt uitgegaan van donkere, blauwe/grijze keramische dakpannen. In 
overleg met de supervisor is afwijking van het basismateriaal (incidenteel) mogelijk 
om het dorpse karakter te ondersteunen. 
* duurzaam bouwen 
De doelstellingen uit het vigerende, regionale convenant ‘Duurzaam bouwen” 
kunnen beschouwd worden als ondergrens. Het is de gemeentelijke ambitie om op 
een hoger niveau van duurzaam bouwen uit te komen dan in het convenant is 
verwoord. 
* bijgebouwen 
De bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
* erfafscheidingen 
Bij dorpen hoort een groene overgang tussen woonpercelen en openbare ruimte. Bij 
de voortuin en de situaties grenzend aan de openbare ruimte wordt een groene 
erfafscheiding voorgeschreven, bij voorkeur hagen van een inheemse soort 
(lijsterbes, liguster, haagbeuk etc.). 
* parkeren 
Voor halfvrijstaande woningen wordt normatief uitgegaan van 1,7 parkeerplaatsen 
per woning. Op eigen terrein, met een opritlengte van minimaal 6 m diep, dient ten 
minste 1 parkeervoorziening worden aangelegd. Het parkeren van auto’s in de 
voortuin, voor de hoofdgevel van het gebouw, wordt niet toegestaan. Het overige 
parkeren kan binnen het openbare wegprofiel naast de rijbaan plaatsvinden. 
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5.9 Beeldgroep –D-  vrije sectorwoningen,  ‘boerenhuizen’  
5.9.1 Inleiding 
In het stedenbouwkundig plan zijn de aan de oost- en zuidrand gesitueerde vrije 
sectorkavels en de ‘ruimte- voor- ruimtekavels’, in samenhang met het aanliggende 
landschap, opgevat als één onderscheidenlijk stedebouwkundig element, waarvan 
een specifieke doorvertaling in het (architectonische) beeld gewenst is. Dat geldt in 
beginsel ook voor de toekomstige ontwikkeling van de zuidwestrand van de tweede 
fase het plan.  
 


 
Prent: open bebouwingsstructuur voor de randen van het plan 


 
De in de oost- en zuidrand gesitueerde ‘boerenhuizen’ vormen bijzondere 
bebouwingen binnen het plan die bijdragen aan de herkenbaarheid en oriëntatie 
binnen de buurt. De situering van de ‘‘boerenhuizen’ aan Hilakker en aan de 
langgerekte zuidelijke groen- en waterzone zorgt voor de gewenste ruimtelijke 
(dorpse-) wisselwerking. Enerzijds wordt door de ligging aan landelijke ruimte en de 
ligging aan de Fabrieks-Loop het idee van een dorpsbeëindiging versterkt, terwijl de 
‘boerenhuizen’ anderzijds een wisselende afbakening vormen van de aanliggende 
groen- c.q.  wegzone. Om deze wisselwerking te optimaliseren dient aandacht te 
worden besteed aan het ontwerp van de woningen en de inrichting van het ‘erf’. 
Onderstaand zijn de voornoemde aspecten beschreven. 
* situering 
De ‘‘boerenhuizen’ zijn op een 16-tal individuele kavels (10 stuks RvR-kavels) aan 
de randen gesitueerd. In samenhang vormen ze de randen van Neerakker-Oost. Ter 
plaatse van Hilakker worden de woningen op het maaiveld gesitueerd; de 
vrijstaande bebouwingen aan de zuidelijke water- en groenzone kunnen binnen de 
kavel wat hoger liggen dan het aanliggende maaiveld van de aangrenzende 
groenzone. Hierdoor wordt de bebouwing geaccentueerd en ontstaat er bovendien 
een natuurlijke begrenzing tussen het (private) erf en de (openbare) groenzone. 
De positie van de bebouwing is in het bestemmingsplan specifiek vastgelegd. De 
woningen met (vrije-) bijgebouwen liggen altijd op enige afstand van de straat en 
zijn in een wisselende rooilijn en met een wisselende kaprichting op de kavel 
gesitueerd.  
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* bouwmassa 
De bouwmassa van de woningen moet de eigentijdse uitstraling van een ‘hoeve’, 
boerderij of schuur hebben. De bebouwing heeft een sterk horizontaal karakter. De 
verhouding tussen dakvlak en gevel is daarbij van belang; sprake moet zijn van een 
relatief lage gootlijn en een flinke kap. Aan de buitengevels kan, geïntegreerd in de 
bouwmassa, ook een buitenruimte (een veranda) te worden opgenomen, vanaf 
waar de bewoners uitzicht hebben over de aangrenzende groenzone en het 
landschap. 
 


      
Referentie: situering 6 stuks eigentijdse vrije sector woningen noordzijde van 
Hilakker  (Bron: De Loods) 
 


        
Referentie: eigentijdse boerenhuizen aan Hilakker en groen- en waterzone 
(Bron: De Loods) 


 
* architectuur 
De architectuur van de ‘‘boerenhuizen’ moet eenvoudig, terughoudend, ingetogen 
en eigentijds zijn. Vooral de eenvoudige basisvorm (als thema) moet tot uitdrukking 
worden gebracht. Een letterlijke architectonische interpretatie van een hoeve is niet 
gewenst. Het is niet de bedoeling om een op een echte (historiserende-) hoeve 
gelijkend gebouw te ontwerpen. 
* kappen 
De ‘‘boerenhuizen’ moeten worden voorzien van een flinke 
kap, kloek van vorm en met een lage gootlijn. De grote kappen bepalen in 
belangrijke mate het beeld vanaf de landelijke omgeving en de groenzone. Om de 
stoere hoofdvorm van de dakvlakken niet te verdoezelen zijn 
dakkapellen niet toegestaan. Om een functioneel gebruik van de kap mogelijk te 
maken zijn dakramen en eventueel uitsneden (die geen afbreuk doen aan de 
hoofdvorm van de kap) ten behoeve van een dakterras wel mogelijk. 
* gevelbeeld 
Elk ‘boerenhuis’ moet in samenhang met de bijgebouwen als één geheel worden 
vormgegeven; een gebouw met een kop en een eind. 
* kleur en materiaalgebruik 
Als basismateriaal voor de gevels wordt in principe baksteen in een donkere (rood-
bruine-) kleur voorgeschreven, al dan niet in combinatie met hout. 
Andere (moderne) materialen worden niet bij voorbaat uitgesloten. Mits ze geen 
afbreuk doen aan het gewenste architectonische beeld, is toepassing ervan 
mogelijk. Ingetogen kleuren dienen te fungeren als basis. Accenten in fellere 
kleuren zijn mogelijk. 
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Voor de daken wordt uitgegaan van dakpannen of riet. Een combinatie met andere 
(moderne) materialen (bv. zink) is ook mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan 
aan het ingetogen beeld. 


 


    
 


          
 


 


                 
Referentie: materialen, kleuren en stijlen 
 
* duurzaam bouwen 
De doelstellingen uit het vigerende, regionale convenant duurzaam bouwen kunnen 
beschouwd worden als ondergrens. Het is de gemeentelijke ambitie om op een 
hoger niveau van duurzaam bouwen uit te komen dan in het convenant is 
verwoord. 
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- bijgebouwen 
Per erf zijn meerdere bijgebouwen toegestaan. In de planregels van het 
bestemmingsplan is de maatvoering opgenomen. De bijgebouwen zijn  
ondergeschikt aan het hoofdgebouw en hebben de uitstraling van ‘schuurtjes’ bij 
het ‘boerenhuis’. 
 


   
Referentie: vrijstaande bijgebouwen 
 
- regenwater 
Het infiltreren (en bij hevige regen afvoeren) van regenwater kan bij voorkeur 
zichtbaar worden gemaakt bij zowel de woning als de tuin. 
Indien noodzakelijk kan worden gedacht aan het realiseren van een grindkoffer of 
andere infiltratievoorziening of aan een flinke dakoverstek zodat dakgootloos 
gebouwd kan worden. 
* erfafscheidingen  
Aan de zijden waar het erf grenst aan de groene openbare randzone is een 
informeler begrenzing voorzien. Aan alle openbare zijden moet het erf worden 
begrensd met een haag van een inheemse soort (lijsterbes, liguster, haagbeuk etc.) 
al dan niet versterkt met een niet gesloten (metalen-) constructie. Het natuurlijke- 
of een kunstmatige hoogteverschil op de ‘boerenhuizenkavels’ kan aanleiding zijn 
tot het ontstaan van natuurlijke begrenzingen tussen buitenterrassen en de tuin. 
Door de aanplant van bosschages ontstaan natuurlijk beschutte plekken waarbij de 
bebouwing gedeeltelijk opgaat in het groen. Hinderlijke inkijk bij de woningen wordt 
hierdoor voorkomen terwijl er wel voldoende uitzicht over de groenzone resteert 
vanuit de woningen. 
 


   
Referentie: situering aan groen- en waterzone met  
hoogteverschil en groene begrenzing van de kavels  
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* parkeren 
Op elk privé erf wordt een parkeervoorziening voor ten minste 1 motorvoertuig 
gerealiseerd. Deze kan (door vormgeving en materialisering) er zo uit zien als een 
(logisch) onderdeel van het erf en niet al te nadrukkelijk als een parkeerplaats. 
Voor de woningen aan Hilakker wordt per 2 woningen één oprit gerealiseerd. 
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6. UITWERING BEELDKWALITEIT OPENBARE RUIMTE  
6.1 Inleiding  
Bij dorpen hoort een eenvoudige inrichting van de openbare ruimte; eenvoudige 
straten en bijzondere plekken. In het plangebied worden harde- en zachte 
materialen toegepast die de dorpse sfeer ondersteunen en versterken.  
De openbare ruimte van het plan Neerakker-Oost kan worden onderverdeeld in 
structureel binnen- en buitengroen en in buurt- en woonstraten. Voor de 
groengebieden kan een verdere onderverdeling gemaakt worden in de buurtentree, 
de groene oostelijke en zuidelijke randzone en de centrale groenzone van de ‘Brink’ 
in samenhang met het bestaande speelveld ten zuiden van de Heggeroosstraat en 
Klimroosstraat. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de 
wandelpadenstructuur voor Neerakker.   
Voor de uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte is de vastgestelde 
notitie ‘HOOR’; “Handleiding Ontwerp Openbare Ruimte” een belangrijke 
onderlegger. 
 


 
Overzicht Neerakker vanuit het zuidoosten  
 
6.2 Inrichting van het groen  
6.2.1 Groengebied ten oosten van de Neerakker (profiel A-A) 
Aan de westzijde van de straat Hilakker wordt de nieuwe buurt Neerakker gebouwd. 
Hilakker vormt al sinds eeuwen de verbinding tussen het dorp Bakel en het zuidelijk 
gelegen agrarisch gebied. De bestaande asfaltweg, met 4 meter brede bermen, is 
aan beide zijden met bomen (Amerikaanse eiken) beplant. Buiten de bebouwde 
kom vormt de begroeiing in het open landschap een markant meanderend 
bomenlint; nabij het dorp een vanzelfsprekende landelijke entree.  
De bestaande groenwaarden van Hilakker zijn in het ontwerp van Neerakker als 
uitgangspunt meegenomen. Het ontwerp gaat uit van een ‘nieuwe’ entree naar het 
dorp. Er is gekozen voor een ruime groene overgangszone tussen het open 
landschap en de nieuwe bebouwingen van het dorp.  
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Overzicht groenstructuur Neerakker 
 
6.2.2 Entree van de buurt 
In de toekomst zijn 2 entrees voor geheel Neerakker voorzien. De westzijde van het 
plangebied wordt bij een latere planuitvoering op Dakworm ontsloten. Deze 
ontsluiting wordt in het open landschap gesitueerd terwijl de oostelijke entree in 
een bebouwde omgeving wordt aangelegd. Via de oostelijke entree, nabij de straat 
Hilakker, wordt Neerakker-Oost via een T-aansluiting aangehaakt op het bestaande 
stratenpatroon van Bakel. De open ruimte aan beide zijde van de buurtentree 
maakt deel uit van de brede, noordzuid gerichte, groene randstructuur langs 
Hilakker. Ter plaatse van de entree is de groene ruimte verbreed. De groene entree 
wordt aan beide zijden door grotere vrijstaande woningen geflankeerd. Komend 
vanuit de nieuwe woonbuurt wordt, ter plaatse van de T-aansluiting, een fraai 
doorzicht in het open landschap richting Overschot gegund. 
 


                                       
Dorpsentree over Hilakker en inrichtingsbeeld buurtontsluiting Neerakker 


Vanuit het zuiden, richting het dorp wordt de groene open ruimte als het ware 
geknepen tot een trechtervorm. De maatvoering van het bestaande profiel van 
Hilakker blijft hierbij intact en wordt het profiel aan de zijde van de nieuwe 
woningen verbreed met een groene wadi-zone; aan de noordzijde smaller dan aan 
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de zuidzijde. Zo ontstaat een ‘groene wig’ die op het smalste punt -noordelijk 
gelegen- als het ware een nieuwe entree naar het dorp vormt.  
 


 
Wegprofiel A-A over Hilakker (met wadi) 
 
6.2.3.Inrichting en materiaalgebruik  
De bestaande 5 meter brede asfaltverharding van Hilakker blijft, inclusief de 3 
meter brede bestaande bermen en de daarin staande bomen, gehandhaafd. Ter 
plaatse van de buurtaansluiting op Hilakker zullen enkele bomen moeten worden 
gekapt. Langs de nieuwe kavelgrenzen wordt een voetpad ter breedte van ca. 1,5 
meter aangelegd. Het pad wordt uitgevoerd als halfverharding en maakt deel uit 
van de wandelroute rondom Neerakker. Tussen de voetpaden en de bestaande 
berm van de Hilakker worden verdiepte wadi’s aangelegd. In de wadi’s worden 
diverse grassoorten en kruidenmengsels gezaaid. Onder de wadi’s wordt een 
drainleiding aangelegd om te voorkomen dat bij een hevige regenbui het water te 
langzaam afstroomt. De drain mond rechtstreeks uit op de Fabrieks-Loop. De 
woningen aan Hilakker worden rechtstreeks en paarsgewijs met een open 
klinkerverharding op Hilakker ontsloten. De inritten worden tussen de bestaande 
bomen gesitueerd.    
 


 
Referentie: Wadi                                              (Burgemeester van Diepenstraat Bakel)  
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6.3 Groengebied ten zuiden van Neerakker (profiel B-B) 
6.3.1 Algemeen 
De Fabrieks-Loop vormt de zuidelijke begrenzing van het plan Neerakker-Oost. De 
huidige Loop wordt omgevormd tot een aantrekkelijk water- en natuurgebied wat 
een logische natuurlijke overgang vormt tussen het open agrarisch landschap en de 
nieuwe bebouwingsrand van het dorp.  Het bestaande zuidelijke steile talud van de 
Fabrieks-Loop blijft in beginsel gehandhaafd; het noordelijk talud wordt vlakker en 
meanderend aangelegd waardoor er diverse biotopen kunnen ontstaan. In ruimtelijk 
en ecologisch opzicht moet de zone een eenheid gaan vormen met de groen- en 
waterzone die in de tweede uitvoeringsfase (westelijk deel) van het plan Neerakker 
gerealiseerd zal worden. De groenzone kan bovendien fungeren als een wat ruigere, 
avontuurlijke speelplek (struingroen) voor jongeren. 
Ook speelt de groene waterzone een belangrijke rol in de waterhuishouding van de 
buurt. Zo wordt het hemelwater van de daken en verhardingen direct of indirect op 
de Fabrieks-Loop afgevoerd. Om het water voor de beleving vast te houden dienen 
een drietal stuwen te worden aangelegd. Afhankelijk van het waterbergend 
vermogen van de toekomstige Fabrieks-Loop worden in de Loop al dan niet 
eilandengroepjes aangelegd. Vanuit de het centrale deel van de nieuwe woonbuurt 
is een wandelroute, over de groen- en waterzone en via het open landschap, 
voorzien naar de buurtschap Dakworm. In de toekomst maakt deze wandelroute 
deel uit van een landschappelijke route over de ‘bolle akker’ die ook de aanliggende 
buurtschappen onderling zal verbinden. Voor deze groenzone wordt een natuurlijke, 
ruige open sfeer nagestreefd. Dit in tegenstelling tot de andere groenzones, die een 
meer gecultiveerdere inrichting met opgaand groen krijgen. 
 
 


 
Overzicht zuidelijke groenstructuur 
 


 
Inrichtingsbeeld Fabrieks-Loop; water-, groen- en woonbelevingen 


 
6.3.2 Inrichting en materiaalgebruik 
De water- en groenzone krijgt een natuurlijke, halfopen inrichting met een nat 
karakter. Ruige grasoevers met kruidenmengsel bepalen in belangrijke mate het 
beeld op maaiveldniveau. Boomgroepjes en bosschages geven het gebied een 
halfopen karakter met een afwisseling van open en meer besloten plekken. De 
verspreid liggende boomgroepjes en lage bosschages moeten de open (zicht-) 
relatie tussen landschap en de dorpsrand en omgekeerd behouden. In de andere 
richting (oost-west) ontstaat dan een andere zichtrelatie waarbij de dorpsrand niet 
in één keer te overzien is. 
Aan de grens van de zuidelijk gelegen kavels zal in de groen- en waterzone een pad 
worden aangelegd dat onderdeel vormt van het “Rondje Bakel”. Vanuit de 
aangrenzende woonpaden en straten van de nieuwe woonbuurt worden paden 
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aangesloten, zodat de groenzone ook fungeert als uitloopgebied voor de nieuwe 
buurt. De paden moeten aansluiten bij het natuurlijke karakter van de groenzone. 
Te denken valt aan half verharde of onverharde paden, knuppelpaden (door nattere 
delen) en stapstenen of houten bruggetjes. (bij oversteken naar het landschap en 
de openbare wegen).  Openbaar geplaatst meubilair kan in –eigentijdse- natuurlijke 
materialen en kleuren worden uitgevoerd. 
 


 
Dwarsprofiel B-B over de Fabrieks-Loop al dan niet met eilandengroepjes 


 


     
Referentie: Groen- en waterzone in het plan Doornheide I te Gemert 
 
6.4 Groengebieden –centrale groenzone binnen Neerakker  
6.4.1 Algemeen 
De groenzone vormt een centrale plek met betekenis voor zowel de nieuwe buurt 
als de bestaande Rozenbuurt. Enkele bestaande en nieuwe straten grenzen aan 
deze ruimte óf komen er op uit. De ruimte, die samengesteld is uit het oostelijk 
gelegen bestaande speelveldje en het nieuwe driehoekige veldje, biedt diverse 
(zicht)relaties tussen de woonbuurten en indirect naar het aangrenzende agrarische 
landschap ten zuiden van Neerakker. Binnen de centrale groenzone kunnen 
speelterreintjes en  trapveldjes, een plek krijgen. 
 


 
Centrale groenzone 
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Inrichtingsbeeld centrale groenzone 
 
6.4.2 Inrichting en materiaalgebruik 
Het bestaande speelveldje nabij de Klimroosstraat wordt vergroot en het nieuwe 
driehoekige veldje wordt gedeeltelijk omzoomd met lage wisselende strookhagen.  
In samenhang met de omringende bebouwing wordt het driehoekige veld een 
herkenbaar, op zichzelf staand onderdeel van de ruimten binnen Neerakker. De 
strokenhagen dienen ook voor de veiligheid van de gebruikers. De samengestelde 
ruimte kent een formele groeninrichting. De driehoekige ruimte bestaat uit een 
omzoomd grasveld met aan de woningzijden een rijstrook, grasbermen met bomen, 
inritten en langsparkeerplaatsen. Omwille van het zicht en het toekomstig gebruik 
voor buurtactiviteiten wordt de groene driehoek vrij gehouden van opgaande 
beplantingen. Het voor een deel al bestaande speelveldje ter hoogte van de 
Heggeroosstraat en de Klimroosstraat wordt vergroot en zal als speelveld en als 
speelterrein worden (her-) ingericht. Meubilair en speeltoestellen kunnen in 
natuurlijke materialen en kleuren worden uitgevoerd. 
 


             
Referentie: speelterreintjes in Doornheide I en in de Rozenbuurt 
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Referentie: trapveldje; ook te gebruiken voor buurtevenementen 
 
6.5 Inrichtingen van de straten   
6.5.1 Algemeen 
Een eenvoudige en dorpse inrichting van de openbare ruimte moet worden 
nagestreefd. De gemeente Gemert-Bakel heeft hiervoor een handleiding ontwikkeld. 
De Handleiding voor het Ontwerp van de Openbare Ruimte, ‘HOOR’  geeft de 
principes voor de inrichting en het beheer daarvan aan. In het inrichtingsplan 
Neerakker is de handleiding van toepassing en uitgewerkt in o.a, een helder 
onderscheid tussen de ontsluitingswegen en de woonstraten, langsparkeren als 
voorkeursoplossing, open verhardingen met natuurlijke materialen, voldoende 
speelgelegenheid, deugdelijke verlichting, bermen met bomen en een goede 
begaanbaarheid voor het langzaam verkeer. 
 
6.6 Straten, doorgaande route; de buurtstraat 
De ‘doorgaande’ route binnen Neerakker, die aansluit op Dakworm en Hilakker,   
kan worden aangemerkt als een soort buurtstraat. Het is een woonstraat met een 
belangrijke ontsluitingsfunctie voor de rest van de buurt. Het wat formelere 
karakter van de straat sluit hier op aan. 
 
 
 


 
Profiel 1-1 over de buurtontsluiting 
 
6.6.1 Inrichting en materiaalgebruik 
Het doorgaande karakter van de buurtstraat bepaald in sterke mate het 
inrichtingsbeeld. De gehele profielbreedte is ca. 16,5 mtr. Het profiel bestaat uit, 
tussen de banden gemeten, een 6,0 mtr. brede rijbaan met aan weerszijden 
langsparkeerplaatsen, een aanliggende groene berm met bomen en aan de 
voortuinen gelegen voetgangerspad. Via dubbele opritten worden de aanliggende 
woningen, twee aan twee, ontsloten.   
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Inrichtingsbeeld buurtontsluiting Neerakker  
 


 
Referentie: Buurtontsluitingsweg in Doornheide I 
 


            
Referentie: Vuil- en schoon regenwater gescheiden 


 
De rijbaan wordt uitgevoerd in een bestrating van donkere, in keperverband 
gelegde, rode gebakken (keiformaat) klinkers.  
De bestrating wordt binnen de trottoirbanden ‘bol gelegd’  waardoor de afwatering 
via molgoten c.q. de kolken plaatsvindt. De trottoirbanden worden rondom de 
langparkeerplaatsen doorgezet. De bestrating binnen de parkeervakken bestaat uit 
donkerrode gebakken klinkerverharding. Binnen de opsluitbanden van de 
voetgangerspaden en de weg worden de bermen met gras ingezaaid en met bomen 
beplant. Voor de voetpaden wordt betonsteen in waalformaat toegepast.  
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Referentie: Bestratingmaterialen rijbanen  en molgoten 
 


   
Referentie: Bermen en voetpaden in betonnen waalformaten 


 
6.6.2 Inrichting meubilair 
Langs de ontsluitingsroute worden lichtmasten van 6 meter hoogte geplaatst. Op 
diverse plaatsen wordt zitmeubilair en kunstobjecten geplaatst. 
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Referentie: straatmeubilair, lichtmasten, zitbanken en kunst 
 


   
Referentie: Lage lichtmasten en halfverharding (Granulux) nabij de groenzones       
 
 
6.7 Straten – overige woonstraten 
6.7.1 Algemeen 
Naast de buurtweg komen een viertal andere wegprofielen voor waarvan de 
inrichting is afgestemd op het gebruik van de openbare ruimte en de situatieve 
ligging in het plan. Enkele woonstraten zijn aan twee zijden met geschakelde 
woningen bebouwd en stralen een wat ‘harder’ karakter uit; in andere situaties 
begrenzen de woningen grotere groenstructuren.  
Voor het beeld van de overige woonstraten wordt uitgegaan van in trottoirbanden 
opgesloten rijbaanprofiel, al dan niet met dubbele langsparkeerplaatsen, 
voetstroken en grasboombermen. De diversiteit aan wegprofileringen sluiten aan bij 
de (beperkte) verkeersfunctie van de woonstraten die bij een dorps karakter 
behoren.  
In deze paragraaf worden de diverse profielen verbeeld. Onderstaand wordt een 
algemeen beeld van de inrichting en het materiaalgebruik van de verschillende 
woonstraten omschreven.  
 


 
Ligging van de profielaanduidingen 
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6.7.2 Inrichting en materiaalgebruik 
De inrichting van de woonstraten bestaat uit een relatief smalle rijbaan met een 
breedte van ca. 5 mtr. Bij alle profielen, hetzij dubbel- of enkelzijdig aanwezig, 
worden langsparkeervakken gerealiseerd met voetpaden en boombermen. De 
maatvoering, de materialisering en de kleurstellingen van de diverse 
straatonderdelen is in beginsel overal gelijk.   
 


 
Profiel woonstraat 2-2  
De rijbanen wordt uitgevoerd in een bestrating van donkere, rood/bruin gebakken 
klinkers in keiformaat. In de langsparkeerplaatsen worden eveneens donkere 
gebakken klinkers toegepast; de voetpaden in betonnen waalformaten.  
 


           
Inrichtingsbeeld van woonstraat 2-2          Referentiebeeld 
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Profiel woonstraat 4-4 
 


         
Inrichtingsbeeld van woonstraat 4-4   
 
Wat betreft kleur wordt zo aansluiting gezocht bij een straat met de groene 
boombermen. Bovendien wordt de rijbaan met donkere kleuren visueel smal 
gehouden. Bij toepassing van eenzelfde kleur voor het gehele profiel zou, qua 
beeld, één brede woonstraat ontstaan.  


 
6.8 Inrichting en materialen van de ‘doorsteken’ 
In afwijking van de hierboven omschreven algemene inrichting van de woonstraten 
worden de doorsteken naar de water- en groenstructuur van de Fabrieks-Loop op 
een andere wijze ingericht. De andere inrichting is gewenst in verband met het 
groene karakter van de directe omgeving. De doorsteken ontsluiten slechts enkele 
woningen en daarnaast vormen de doorsteken de zicht- en voetgangersverbinding 
tussen de buurt en de groene oevers van de Fabrieks-Loop. Tussen de 
eigendomsgrenzen wordt aan weerszijden een berm met daartussen een 
halfverhard rijpad aangelegd met een breedte van 3,8 mtr, exclusief uitwijkstroken 
van ongeveer 0.2 mtr.  
Voor het bezoekersparkeren worden per lob en zoveel als mogelijk, uit het 
zichtbeeld, langsparkeervakken gerealiseerd.   
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Profiel doorsteek 5-5  van buurtontsluiting naar de water- en groenstructuur 
 
 
 


 
 


         
 


               
Inrichtingsbeeld nabij de ‘doorsteken ’ naar de zuidelijke water- en groenstructuur 
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6.9 Wandelpadenstructuur  
6.9.1 Algemeen 
Voor de ‘hechting’ van de bestaande en de nieuwe buurt maar ook voor de 
‘hechting’ tussen de dorpskern en het aanliggende agrarisch gebied zijn 
voetgangersverbindingen voor de beleving en identiteit van de dorpse omgeving 
van  belang.  Op basis van de stedebouwkundige structuur van Neerakker is een 
wandel- en padenstelsel voor voetgangers ontworpen. Vanuit Neerakker zijn de 
verbindingen met name gericht op de bereikbaarheid, via de Rozenbuurt, van de 
dorpskern en in mindere mate, met één ontsluiting via de centrale groenzone, naar 
de buurtschap Dakworm. Binnen het woongebied worden langs alle straten 
loopstroken/trottoirs aangelegd waardoor de bereikbaarheid voor de voetganger, 
via de dwarsverbindingen, optimaal is.       


 


 
Overzicht padenstructuur Neerakker van en naar de omgeving 
 
6.9.2 Inrichting en materiaalgebruik 
Voor de inrichting en materiaalgebruik zijn binnen Neerakker diverse typen paden 
herkenbaar. Binnen het profiel van de woonstraten, worden de voetpaden in 
betonnen waalformaten uitgevoerd. De breedte varieert, al naar gebruik en ligging, 
tussen 0,9 mtr en 1,5 mtr. In de oostelijke- en zuidelijke groenzones (dunne 
stippellijn) wordt een padenstructuur in halfverharding aangelegd met een breedte 
van 1,5 mtr. Het centrale verbindingspad naar Dakworm kruist de zuidelijke water- 
en groenzone met een eenvoudige brug. Het pad wordt in een 2 mtr. brede 
halfverharding uitgevoerd.      
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Referentie: brug over de zuidelijke groen- en  waterzone richting  ‘Bolle -akkers’ 
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7. INSPRAAK (PM) 
7.1 Algemeen 
Het beeldkwaliteitsplan in ontwerp is op ……… .vastgesteld door het college van 
Burgemeester en Wethouders.  
Het plan heeft in het kader van de inspraakprocedure van ….. tot ……, samen met 
het ontwerp-bestemmingsplan  “Neerakker” gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Gedurende die termijn zijn … mondelinge en … schriftelijke 
inspraakreacties ingebracht. Deze reacties gaven aanleiding wel / geen aanleiding 
tot het aanpassen van het plan. 
Het beeldkwaliteitsplan is op ... vastgesteld door de raad als onderdeel van de 
Welstandsnota 2008 van de gemeente Gemert-Bakel. 
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1. Inleiding 
Onderliggend beeldkwaliteitplan is opgesteld ten behoeve van het perceel Heuvel 62 in 
Gemert (bijlage 1).  Dit beeldkwaliteitsplan betreft een aanvulling op de ‘Welstandsnota 
Gemeente Gemert-Bakel: Van boerderijen, ontginningwoningen en herenhuizen: historisch 
geïnspireerde bouwen’. Het onderliggende perceel is hierin aangeduid als 
‘welstandsplichtige zone 1’.  


2. Voorwaarden beeldkwaliteit 
Door beleidsmedewerkers stedenbouw, natuur & landschap en beeldkwaliteit, zijn in overleg 
met Monumentencommissie Gemert-Bakel én de Heemkundekring De Kommanderij Gemert 
en de exploitant, de volgende voorwaarden gesteld  aan de herziening van het 
bestemmingsplan én afgifte van een omgevingsvergunning bouwen: 
- Boerderij dient in de oorspronkelijke vorm en maatvoering  worden teruggebouwd zoals 


weergegeven in bijlage 3; 
- De voorgevel, zijgevels en dak dient te worden uitgevoerd zoals neergelegd in bijlage 3; 
- De bestaande bakstenen en dakpannen worden hergebruikt voor de herbouw; 
- De bestaande eikenhouten dak- en draagconstructies worden gedeeltelijk hergebruikt; 
- De beeldengroep “Vlucht naar Egypte” wordt teruggeplaatst; 
- In de nieuwe boerderij wordt het voordeurkozijn met voordeur en de twee stalpoorten 


naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 
- Het dak van de nieuwe boerderij wordt voorzien van rieten dakbedekking naar voorbeeld 


van de oorspronkelijke boerderij uit 1905; 
- In de nieuwe boerderij wordt het siermetselwerk, rollagen, strekkenlagen en dunne lint- 


en stootvoegen naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 
- Door middel van het goedgekeurde beplantingsplan (bijlage 4) wordt het omliggende erf 


ingericht als historisch boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen; 
- De investering die wordt gedaan om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en 


kenmerken terug te brengen en te herstellen in de nieuwe boerderij wordt gebruikt in het 
kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap; 


- Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 
 
Ten behoeve het behoud van het bakhuisje is aan aanwijzingstraject tot een gemeentelijke 
monument gestart. Deze procedure is echter losgekoppeld van het bestemmingsplan 


3. Voorwaarden inrichtings- en beheersplan 
De exploitant zal binnen het projectgebied binnen een termijn van 2 jaar na het  
onherroepelijk worden van onderliggende herziening van het bestemmingsplan, zorg dragen 
voor de aanleg van groenvoorzieningen conform het goedgekeurde erfinrichtings- en 
beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 4. Hierbij wordt het omliggende erf ingericht als 
historisch boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen. 
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Bijlagen: 


Bijlage 1: projectgebied   
 
 


 
 
 
 


   







 


 


BBijlage 2: blauwwdruk van de ooorspronkelijke bouwtekening
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Bijlage 3: bouwttekening 
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BBijlage 4: goedggekeurd erfinricchtings- en bepplantingsplan 
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BEELDKWALITEITPLAN 
 
 
 
 
 


Doonheide-Molenbroekse Loop 
 
 
 
 
 
 


Gemeente Gemert-Bakel 
26 oktober 2010 


zaaknr.: 322966 


 







Ambitie 
 
Doonheide Molenbroekse Loop wordt 
ontwikkeld op voormalige akkergrond aan de 
rand van Gemert. Doonheide is een historisch 
boerenlint waar vanuit de heide tot ontginning 
is gebracht. Uit respect voor de lokale identiteit 
is daarom bij de ontwikkeling van Doonheide 
gekozen voor een landelijke uitstraling. Nu is 
de Doonheide een uitstalkast van alle 
mogelijke historische maar vooral ook 
eigentijdse boerderijvertalingen. Deze 
historische inspiratie wordt niet herhaald in het 
stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteit 
van de wijk Doonheide Molenbroekse Loop. Er 
wordt uitdrukkelijk gekozen voor een andere 
uitstraling. De aanzet voor deze uitstraling 
vinden we al in de naast gelegen woonwijk 
waar Doonheide Molenbroekse Loop al op 
aansluit. 
 
De Wouw 
De Wouw is een villastraat met riante 
woningen, overwegend met een klassieke of 
herenhuisuitstraling. Dit beeld wordt doorgezet 
in het verdere verloop van de straat. 
Schilddaken zullen het meest voorkomende 
daktype zijn. 
 
Het hart van de wijk 
Het binnen gelegen gebied onderscheid zich 
door een behoorlijk aantal sociale koop en 
huurwoningen. De aanééngeschakelde 
woningen zullen variëren in uitstraling door 
verschillende kaprichtingen, gevelmaterialen 
en vooral kleuren. Mogelijkerwijs kunnen ook 
de portieken per woning verschillen of een 
bijzonder accent krijgen. Doel is dat iedere 
individuele bewoner zijn eigen voordeur kan 


vinden zonder naar de huisnummers hoeft te 
kijken. Differentiatie in het gevelbeeld is zeer 
gewenst.  
 
De randen 
De zuidelijke en oostelijke woningen hebben 
een eigentijdse uitstraling en omhullen 
gezamenlijk de groengebieden van de loop en 
de groene wig tussen Doonheide 
Molenbroekse Loop en de naastgelegen wijk. 
 
Dit beeldkwaliteitplan wijst er nadrukkelijk op 
dat er voor geijverd wordt de wijk aan de 
zuidzijde te ontsluiten. Doel is dat de 
wijkbewoner en het langzame verkeer een 
ruimtelijke relatie krijgen met de overzijde van 


de Molenbroekse Loop. De passant krijgt zo de 
keuze langs de straten en het autoverkeer te 
lopen of er informeel langs af te gaan door 
middel van relatief groene (fiets/wandel)-
paden.  







De villa’s 
 
Gevels en vormgeving  


• Herenhuisarchitectuur: 
o Evenwichtige opbouw van 


verticale en horizontale 
gevelelementen, waaronder 
een plint en gootlijn (bakgoot) 


o De vormgeving van de 
onderpui hangt nauw samen 
met de bovengevel en dak.  


• Overwegend schilddaken 
• De voorgevel of pronkgevel is altijd 


naar de hoofdstraat gericht. 
• Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn 


worden als representatieve gevel 
behandeld. 


• Het bijgebouw is in hoofdvorm en kap 
afgestemd op die van het 
hoofdgebouw en doorsnijdt niet de 
gootlijn van het hoofdgebouw. 


• Erfafscheidingen zijn in samenhang 
met de woning ontworpen evenals de 
zij-erven die grenzen aan de openbare 
ruimte. 


 
Materialen 


• Natuurlijke (gebakken) materialen 
waaronder baksteen, pannen, hout.  


• Er is aandacht voor detailleringen in 
het metsel- en houtwerk.  


 
Kleuren 


• Hoofdmaterialen zijn aardkleurig, 
waaronder rode en bruinrode 
bakstenen en donkergesmoorde 
gebakken pannen, bijvoorbeeld 
antracietkleurig.  


 
 
 











De rijtjeswoning 
 
Gevels en vormgeving 


• De woningen zijn twee lagen met kap. 
• De gevels hebben een afwisseling in 


verticale en horizontale accenten. Dit 
kan tussen de blokken, maar ook 
binnen een blok variëren. Accenten 
worden gemaakt door gevelreliëfs, 
materiaalkeuzes of kleuren. 


• De blokken hebben een zadeldak en 
er is een afwisseling in kop- en 
langsgevels. Zo kan een kop van een 
blok een haakse kap hebben, of juist 
halverwege of juist in het midden van 
het blok. 


• Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn 
worden als representatieve gevel 
behandeld, zeker bij ingangen. De 
erfafscheidingen van de zij-erven 
worden in de architectuur 
meegenomen.  


• De vormgeving van de onderpui hangt 
nauw samen met de bovengevel en 
dak. 


• De gevels verspringen. 
 
Materialen 


• Natuurlijke (gebakken) materialen 
waaronder baksteen, pannen, hout. 


• Er is aandacht voor detailleringen in 
het metsel- en houtwerk.  


 
Kleuren 


• Hoofdmaterialen zijn aardkleurig, 
waaronder rode en bruinrode 
bakstenen en donkergesmoorde 


gebakken pannen, bijvoorbeeld 
antracietkleurig. 











De randwoning 
 
Gevels en vormgeving 


• Er wordt nadrukkelijk gekozen voor 
een eigentijdse uitstraling in de sfeer 
van de naast gelegen woningen aan 
de Lieverman. 


• De woningen hebben een 
lessenaarsdak. 


• gevels hebben een afwisseling in 
verticale en horizontale accenten.  


• Zijgevels die aan de openbare ruimte 
grenzen worden als representatieve 
gevel behandeld. 


• De vormgeving van de onderpui hangt 
nauw samen met de bovengevel en 
dak. 


 
Materialen 


• Natuurlijke (gebakken) materialen 
waaronder baksteen, pannen, hout. 


• Er is aandacht voor detailleringen in 
het metsel- en houtwerk.  


• Op de overgang van openbaar naar 
privé-gebied worden hagen geplaatst.   


 
Kleuren 


• Hoofdmaterialen zijn aardkleurig, 
waaronder rode en bruinrode 
bakstenen en donkergesmoorde 
gebakken pannen, bijvoorbeeld 
antracietkleurig. 
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Beeldkwaliteitplan 
Kom Bakel 


 
Woonbos Hoekendaal  


 
  


Dit beeldkwaliteitplan geeft een samenhangend overzicht van alle elementen van 
beeldvorming en is daarmee voor wat de bouwkundige elementen betreft een 


onderdeel van hoofdstuk 4.3.3 van de Welstandsnota. 
 
 


Inhoudsopgave 
I. Uitgangspunt 


A – Inleiding 
B – Begripsbepalingen 
C – Structuur 
 


II. Zonering  
 


III.  Inventarisatie 
A – Inleiding, archeologie 
B  - Groenvoorzieningen 
C – Deelgebieden 
C1 – Gemertseweg 
C2 – Achter de Molen, Hoekendaal 
 


IV. Criteria bij verandering; 
alle hieronder genoemde criteria voor bouwen maken deel uit van hoofdstuk 4.3.? van de 
Welstandsnota. 
A – Algemeen en archeologie 
B –Groenelementen en erfscheidingen 
C - Deelgebieden 
C1 – Gemertseweg 
C2 – Achter de Molen, Hoekendaal 
 


V. Toevoegingen 
1 – Plankaart BKP Kom Bakel 
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B e e l d k w a l i t e i t p l a n 
Kom Bakel 


 
Woonbos Hoekendaal 


 
I. Uitgangspunt  


 
A – Inleiding 
De oudste vermeldingen van Bakel dateren uit het jaar 714. In 721 is de plaats genoemd in een schenking aan 
de heilige Willibrordus; Bakel is daarmee een van de oudste kerspelen van Noord Brabant. De parochie Bakel 
is de moederparochie van Gemert, Milheeze, De Mortel, De Rips, Elsendorp en Handel. 
Bakel is van oorsprong een landbouwdorp. Het kan getypeerd worden als een kerkdorp van middeleeuwse 
oorsprong. Omringende akkercomplexen werden uitgebaat vanuit de gehuchten rond de dorpskern. De aan de 
west-, noord- en oostzijde gelegen stuifzanden zijn bebost en incidenteel bebouwd. De radiale wegenstructuur 
is een uitdrukking van dit gegeven: de wegen verbonden op zo direct mogelijke manier de boerderijen in het 
dorp met de daarbij horende akkers.  
De groei van de kern heeft zeer lange tijd gestagneerd. Pas met de opkomst van de Helmondse textiel- en 
metaalindustrie in het eind van de 19e eeuw vindt forensisme en migratie plaats. 
Tegenwoordig heeft de kern Bakel vooral een woon en een verzorgingsfunctie.  
 
Het dorpswapen van de kom Bakel is het gemeentewapen van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze 
zoals dat op 16 juli 1817 bevestigd is door de Hoge Raad van Adel. Het gemeentewapen is gemaakt volgens 
het schependomszegel, waarop de beeltenis van de Heilige Willibrord, patroon van de Bakelse kerk, staat. Het 
wapen is “van Lazuur, beladen met Sint Willibrordus, houdende in deszelfs regterhand een pater nostre en in 
deszelfslinker een staf, alles van goud”. 
 
B – Begripsbepalingen 
In dit beeldkwaliteitplan (BKP) worden zo veel mogelijk begrippen gehanteerd met gelijke betekenis als 
genoemd in het bestemmingsplan Bakel-Milheeze De Rips. Daarnaast worden een aantal begrippen 
gehanteerd die specifiek zijn voor de beeldkwaliteiten. In de Welstandsnota is een aanvullende lijst met 
begrippen opgenomen. 
 
C - Structuur  
De bebouwde kom Bakel is een kraal in het snoer van oude occupatiegebieden op de peelrandbreuk: 
Milheeze – Bakel – De Mortel – Gemert – Handel. Het dorp ligt ook op een kruispunt van wegen naar 
Gemert, Helmond, Deurne, enz., maar vroeger lag dat kruispunt nabij de Willibrorduskerk bij het huidige St. 
Wilbertsplein. 
Het kruispunt Helmondsestraat – Gemertseweg – Dorpsstraat – Schoolstraat is in de ’70-er jaren met een 
rotonde aangelegd. Daarbij is het gedeelte Schoolstraat tussen Helmondsestraat en Kortestraat nieuw 
aangelegd. 
De Kortestraat is met de Van de Poelstraat nog een oude route van Overschot en Hilakker naar het historische 
centrum nabij het Sint Wilbertsplein. Dat heeft tot gevolg dat heden sprake is van twee centra: een 
verkeersknooppunt met rotonde en een dorpscentrum met historische bebouwing rondom de St. 
Willibrorduskerk. 
De vitaliteit van de bebouwde kom wordt getoond door de vele vervangende nieuwbouw; het centrum wordt 
niet bepaald door oude bebouwing, maar door voorzieningen, hoewel de oude Sint Willibrorduskerk 
vanzelfsprekend het oude dorpshart markeert.  
Structuurpalende elementen zijn de routes naar het centrum. De monumentale Gemertseweg, de statige 
Helmondseweg, de woonstraat Van de Poelstraat en Kortestraat, de Schoolstraat, c.a. die zijn naam recht doet, 
het cultuurhistorisch waardevolle kerkepad in de vorm van Viltstraat, c.a., de charmante Dorpsstraat en de 
fraaie Bernhardstraat. Niet alleen de verkeersfuncties, maar ook andere waarden van de straten bepalen het 
belang. Omdat dit in belangrijke mate de structuur van de bebouwde kom bepaald zou de afstand van het 
centrum tot aan de rand van de bebouwde kom in alle richtingen niet te grote verschillen moeten vertonen. 
 
Rondom de noordkant van de bebouwde kom wordt het landschap bepaald door een zandverstuiving die 
inmiddels als bos beplant is. Aan de westzijde is een deel daarvan met woningen bebouwd (woonbos 
Hoekendaal) en aan de noordzijde heeft het een parkachtige inrichting. Aan de oostzijde is de zandverstuiving 
bebouwd ten behoeve van de tehuizen Jan de Witkliniek en St. Jozefsheil.  
Aan de zuidkant wordt het landschap bepaald door agrarisch gebruikte gronden. De rand van de bebouwde 
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kom heeft daar een enigszins over gestructureerde inrichting met een wat introvert karakter.  
 
Het beeld “Verschoven stapeling van Niko de Wit aan Roessel vormt de entree van de kom en tevens de 
entree van het verpleeghuis Sint Jozefsheil dat op de westzijde van de zandverstuiving is gelegen, maar buiten 
het plangebied valt.  
 


 
II. Zonering  


 
Het beleid van onderscheid in het toetsen van beeldkwaliteiten wordt aangegeven door zonering van het 
plangebied: een gebiedsindeling al naar de gewenste specifieke aandacht voor vormgeving. In dit BKP kom 
Bakel is sprake van de zones 1, 2, 3 en 4: zone 1 voor monumenten en directe omgeving; zone 2 voor 
bouwwerken en directe omgeving met sterke representatieve waarden en oriëntatie; zone 3 voor gebieden die 
normale aandacht vragen en zone 4 voor welstandsvrije gebieden. In de Welstandsnota is beleid en uitvoering 
nader uitgewerkt.  
Op de plankaart is de zonering aangegeven, waarbij de begrenzing zo veel als mogelijk aangegeven is langs 
kadastrale grenzen en/of bestemmings grenzen. 
 
zone 1. 
Omschrijving: Wordt bepaald door Rijks- en Gemeentemonumenten met hun omgeving evenals 
beeldbepalende panden met cultuurhistorische waarden en overige cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 
 
Zone 2. 
Omschrijving: Dit zijn gebieden al of niet met gebouwen en overige bouwwerken die sterke representatieve 
waarden hebben doordat het oriëntatiepunten zijn in bebouwde kom. Oriëntatie is een waarde die de 
strategische functie moet versterken en door burgers en bezoekers herkend wordt en benoembaar moet zijn. 
De locatie kan tevens cultuurhistorische waarde hebben. 
Locatie: Het betreft de route naar het centrum Gemertseweg en alles voor zover het niet in zone 1 valt.  
 
Zone 3.  
Omschrijving: Gebieden die normale aandacht vergen voor verantwoorde vormgeving omdat ze mede 
bepalend zijn voor het karakter en oriëntatie in van de omgeving, maar zonder representatieve of 
cultuurhistorische waarden.  
Locatie: woonbos Hoekendaal voor zover niet voldaan wordt aan het criterium ‘wonen in het bos’ zoals onder 
IV criteria bij verandering is aangeduid. 
 
Zone 4.  
Omschrijving: Gebieden die geen representatieve waarde en orientatie functie hebben kunnen dus 
welstandsvrij zijn. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de ontwerpers in opdracht van de eigenaren van de 
aanwezige percelen hun verantwoordelijkheid kennen op het punt van beeldvorming van hun pand naar het 
openbare gebied.  
Locatie: Alle gebieden die niet onder de zone 1 tot en met 3 vallen zoals op de plankaart is aangegeven. Het 
gebied Hoekendaal is alleen welstandsvrij als voldaan wordt aan de eis “wonen in het bos” zoals in de criteria 
zoals onder IV genoemd is aangegeven.  


 
 


III.  Inventarisatie 
  
A1 – Algemeen 
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat Tjonger-mensen rond 10000 jaar voor Christus in het gebied 
mensen verbleven, maar zij trokken ook weer weg..  
In het jaar 721 schonk Herelaef, zoon van Badagar, de erfenis van zijn moeder aan de kerk van Bakel. De 
kerk was toen in het bezit van Willibrord. Na zijn dood in 739 liet Willibrord zijn bezittingen in Bakel na aan 
de abdij te Echternach. Uit de cijnsboeken blijkt dat de kerk van Bakel en een herenboerderij, diverse hoeven 
in het bezit van de abdij bleef. De kerk was de moederkerk voor Bakel, Milheeze, Deurne en Gemert. 
Bakel kan getypeerd worden als een kerkdorp met een middeleeuwse oorsprong. Omliggende 
akkercomplexen werden uitgebaat vanuit de gehuchten rond de dorpskern. De radiale wegenstructuur van de 
plattegrond is een uitdrukking van zo direct mogelijke verbinding van de boerderijen in het dorp naar de 
akkers rondom. 
De groei van de kern heeft zeer lange tijd gestagneerd. Pas vanaf circa 1880 was er geringe toename van de 
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bevolking. De ontginningen vanaf eind 19e eeuw vergrootten de mogelijkheid van agrarische bedrijvigheid en 
er ontstond forensisme naar de Helmondse textiel en metaalindustrie. 
Dit was aanleiding om het dorp te vernieuwen. Om de verwachte verkeersstroom te kunnen verwerken is een 
nieuw kruispunt met rotonde gerealiseerd waar Gemertseweg, Helmondsestraat en Dorpsstraat bij elkaar 
komen. 
Schrale zandgronden ten oosten van de kern werden aan vakbonden aangeboden voor de bouw van klinieken: 
Sint Jozefheil en Jan de Witkliniek.  
 
A2 - Archeologie 
Rondom de kom Bakel liggen veel gebieden die op de kaart IKAW met archeologisch waardevolle terreinen 
(Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) staan aangegeven als een gebied met hoge trefkans. De kom 
van Bakel zelf heeft een zeer oude geschiedenis; de resultaten van de archeologische opgraving Achter de 
Molen geven dat aan. Volgens voornoemde IKAW-kaart ligt een gedeelte van het woonbos Hoekendaal in 
een gebied met een middelhoge trefkans, het grootste deel in een gebied met lage trefkans. Dat betekent dat 
bij nieuwbouw van alle terreinen nagegaan moet worden in hoeverre archeologisch onderzoek vereist is.  
 
B –Groenvoorzieningen 
De relevante inventarisatie onderdelen uit de nota 7 kernen in het groen zijn van toepassing; ze zijn in 
toevoeging ? opgenomen. 
Het groen wordt verdeeld in de ‘groene ruimte’ en ‘de bomen’. De groene ruimte wordt gedefinieerd als de 
niet verharde oppervlakte ingericht met groene elementen als gras, bodembedekkers, struiken, enz. 
De bomen zijn een onderdeel van de groene ruimte zoals in tuinen langs openbaar gebied of als zelfstandige 
eenheid. 
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C - Deelgebieden  
 
 C1- Bestaande situatie Gemertseweg  
  De Gemertseweg heeft een monumentaal profiel van rijbaan, bermen met rond 1840 geplante en nu 
imposante eiken, voetgangers paden en veelal groene erfscheidingen. Deze kwaliteit heeft een hoge waarde van 
oriëntatie in het dorp.  
  Gemertseweg 2, voormalig patronaatsgebouw, in gebruik als buurthuis, 1935; RM 
  Gemertseweg 7, villa, architect Roffelsen, Helmond, 193?; GM 
  Naast Gemertseweg 9, potentiële bouwlocatie. 
  Gemertseweg 11, dorpshuis; GM 
  Gemertseweg 19, villa; BBP 
  Gemertseweg 23, woonhuis, 1930; GM 
 
  
C2- Bestaande situatie Achter de Molen-Hoekendaal  
  Achter de Molen 1, St. Willibrordusmolen; RM 
  Achter de Molen, de open plaats aan de zuidwest zijde van de molen is inmiddels met woningen bebouwd, 
rekening houdend met de beperkte bouwhoogte als gevolg van de molenbiotoop. Hoge bomen dienen binnen een straal 
van 200 meter rondom de molen verwijderd te worden om de condities voor het draaien van de molen te verbeteren. In 
geval van nieuwbouw in het woonbos dient binnen voornoemde straal rekening te worden gehouden met de 
molenbiotoop. Archeologisch onderzoek in 2002 heeft aangetoond dat op de plaats tussen de molen en de 1e fase 
woningbouw in de 9e tot de 12e eeuw een concentratie van boerderijen is geweest, een zeer oude vorm van gehucht. Het 
onderzoek is afgerond.  
 Het gebied Hoekendaal heeft als bijzondere kwaliteit wonen in het bos. Deze kwaliteit is bepaald door het 
criterium, dat 15% van een bouwperceel mag worden ingericht als woonhuis met erf en dat 85% wordt aangelegd als 
bos. De specifieke kwaliteit van het wonen in het bos dient gehandhaafd te worden. 
 
 


IV. Criteria bij verandering   
 
A - Archeologie  
De kom Bakel ligt midden in een gebied dat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), 
juni 2000 is aangegeven als gebied met zeer hoge archeologische waarde. Het woonbos Hoekendaal is voor 
een gedeelte aangeduid als een gebied met middelhoge verwachtingswaarde en voor het grootste gedeelte als 
een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Bij nieuwbouw en vervangende nieuwbouw op 
alle locaties binnen het plangebied, los van de indeling in zones, dient archeologisch onderzoek door de 
gemeente met medewerking van de grondeigenaar plaats te vinden. De vorm en intensiteit van dat onderzoek 
wordt van geval tot geval bepaald door de gemeente.  
 
B - Groenelementen en erfscheidingen  
De relevante delen uit de nota 7 kernen in het groen zijn van toepassing, zie toevoeging 4. 
Een muur of sommige vormen van schuttingen zijn geen aantrekkelijk beeld voor overburen, naaste buren of 
passanten op openbaar gebied. In het woonbos Hoekendaal passen geen muren en dichte erfafscheidingen in 
de vorm van schuttingen. Deze betekenen immers een ernstige inbreuk op de kwaliteit van het woonbos en 
conflicteren met het criterium ‘wonen in het bos’.  
 
De gemeente heeft een aantal studies verricht voor erfscheidingen die naar de tuin privacy bieden en naar 
openbaar gebied ook een plezierig beeld geven. Essentie is dat de te realiseren wanden een planten-groen 
uiterlijk hebben en dat ook bij incidentele begroeiing de wand een goede beeldvorming heeft.  
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V. C   - Deelgebieden 
C1 - Nieuwe beeldvorming Gemertseweg  
Mogelijke bouwlocatie Gemertseweg tussen 9 en 11. 
Rooilijn, goot- (maximaal 4,5 meter) en bouwhoogten in te wijzigen bestemmingsplan aangeven. 
Representatieve architectuur is vereist, d.w.z. een architectonische stijl zonder compromissen. 
  
C2 - Nieuwe beeldvorming Achter de Molen- Hoekendaal  
Bouwlocatie Achter de molen. 
De molenbiotoop beperkt de bouwhoogte; juist dat element moet de nabijheid van de molen voelbaar maken. 
De Willibrordusmolen is rijksmonument en moet altijd kunnen malen. 
Rooilijnen, goothoogte en bouwhoogte overeenkomstig de consequenties van de molenbiotoop zijn gegeven 
in het bestemmingsplan. Door de beperkte bouwhoogte is de kap niet verplicht gesteld en zijn andere 
kapvormen dan zadeldak mogelijk zoals: lessenaarsdak met zeer flauwe hellingen of plat dak. Aandacht 
vereist een duidelijk onderscheid tussen hoofdbouw en bijbouw. Bij voorkeur gedekte kleuren in de gevels. 
Bij het woonrijp maken van de omgeving is het gewenst dat de resultaten van het archeologisch onderzoek in 
de vorm van een zeer oud gehucht uit de tijd van de Heren van Gemert in de inrichting van het openbare 
gebied zichtbaar te maken. 
Bouwlocatie Buytencamp/Heuvelacker, Hoekendaal. 
Bouwen is beperkt binnen de aangegeven bouwblokken op bestaande open plekken. 
In bestemmingsplan zijn maximale maten van bouwmassa en inhoud en minimale oppervlakte van bos 
aangeven.  
Voor beheren van de kwaliteit “wonen in het bos” moet gedacht worden aan een kavelinrichting van 15 % 
bebouwing en erf en 85 % bosaanleg. Dat betekent welstandsvrij bouwen mits het ingediende bouwplan de 
inrichting van de hele kavel (erfbeplantingsplan) aangeeft waarbij minimaal 85 % van het perceel uit bos 
bestaat. 
 
Toevoegingen 
1 – Plankaart BKP Kom Bakel 
 
 
 
 


 
P. van Nes/ N. Schlegel, afd. RO 
 
Gemert-Bakel, 5 juli  2005. 
 


 








 1


 
 


Beeldkwaliteitplan 
 


Centrum Gemert 
 
 


2012 
 
 


versie 3.0 







 2


 
Inhoudsopgave    


    


1. Inleiding  3


 1.1 Aanleiding 5


 1.2 Doel  5


 1.3 Leeswijzer 5


2. Analyse  6


 2.1 Historie 7


 2.2 Monumenten en beeldbepalende panden 10


 2.3 Bouwhoogtes 12


 2.4 Kapvormen 14


 2.5 vormgeving  16


 2.6 Gevelbreedtes 18


 2.7 Architectuurbeeld 


3. Beeldkwaliteit   20


 3.1 Openbare ruimte 21


 3.2 Stereind, Binderseind, Ridderplein, Kerkstraat, Ruijschenberghstraat, Nieuwstraat, Molenstraat en Haageijk   23


 3.3 Nieuwstraat en Haageijk 23


 3.4 Elisabethplaats, Gelind, Vroonhof en Kapelaanstraat 24


 3.5 Virmundtstraat en Komweg 24


 3.6 Schoorswinkel 


4. Gebiedsgerichte criteria  25


 Richtlijnen beeldkwaliteit openbare ruimte 26


 Richtlijnen Stereind, Binderseind, Ridderplein, Kerkstraat, Ruijschenberghstraat, Nieuwstraat, Molenstraat en Haageijk   27


 Richtlijnen Elisabethplaats, Gelind, Vroonhof en Kapelaanstraat 30


 Richtlijnen Virmundtstraat en Komweg 32


 Richtlijnen Schoorswinkel 32


BIJLAGEN  







 3


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1      Inleiding 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat een beeldkwaliteitplan is en wat 
hiervan de toegevoegde waarde is. Ook komt aan de orde wie het 
beeldkwaliteitplan gebruiken en met welke doelen. Afgesloten wordt 
met een leeswijzer.  
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1.1 Aanleiding 
 
De aanleiding voor het maken en het gebruik van dit beeldkwaliteitplan 
is drieledig. Ten eerste heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel in 
oktober 2011 de Centrumvisie Gemert vastgesteld met daarin een 
integrale visie op het centrum van Gemert, een toekomstbeeld met een 
horizon van 10 tot 15 jaar. In dit document wordt een ruimtelijk-
functioneel en maatschappelijk kader geschetst waarbinnen diverse 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Op deze wijze kunnen knelpunten 
weggenomen worden en kan de samenhang in het centrum worden 
versterkt. Naast maatschappelijk, verkeerskundig, functioneel en 
ruimtelijk beleid is ook een visie gegeven op beeldkwaliteit: de 
uitstraling van bebouwing en openbare ruimte. Er is een ambitieniveau 
geschetst, waarbij de Gemertse identiteit centraal staat en deze in het 
straatbeeld herkenbaar moet blijven. Ook is een globale 
gebiedsindeling gemaakt omdat niet op elke plaats dezelfde sfeer 
nagestreefd wordt. De ruimtelijke en beeldkwaliteitparagrafen uit de 
centrumvisie zijn de basis voor het beeldkwaliteitbeleid.  


De tweede reden is het nieuwe bestemmingsplan. De 
documenten liggen inhoudelijk en procedureel dicht bij elkaar. Besloten 
is daarom beide beleidstukken parallel aan elkaar op te stellen en vast 
te stellen. 
De derde reden is het afschaffen van de welstandsregeling. Door het 
verdwijnen van de welstandsnota ontbreekt het de gemeente aan 
criteria op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Het 
beeldkwaliteitplan voorziet als toetsingskader in deze leemte.  
 


1.2 Doel 
 
Doel van het beeldkwaliteitplan is het bieden van richtlijnen voor zowel 
bebouwing als openbare ruimte, zodat de samenhang, ambitie en 
uitgangspunten uit de centrumvisie en het bestemmingsplan verder 
uitgewerkt kunnen worden.  
Daarnaast is het bedoeld als inspiratiebron voor potentiële 
initiatiefnemers, architecten en de gemeente zelf door een indruk te 
geven van beoogde sferen en kwaliteiten. Het beeldkwaliteitplan moet 
een compact en hanteerbaar instrument zijn om mee te werken voor 
zowel toetsers (gemeente, monumentencommissie) als ontwerpers 
(architecten, projectontwikkelaars). 
 
Het beeldkwaliteitplan richt zich primair op reguliere en/of incidentele 
bouwopgaven en heeft een conserverend karakter, zoals ook 
vastgelegd in de visie. Het plan biedt informatie over de gewenste 
beeldkwaliteit voor concrete, maar ook potentiële ontwikkelingslocaties 
in het centrum.  
 
Omdat voor het centrum van Gemert een inrichtingsplan vervaardigd 
zal worden zijn de criteria voor de openbare ruimte algemeen van aard. 


1.3 Leeswijzer 
 
Het beeldkwaliteitplan is opgebouwd uit drie delen: een analyse van de 
huidige situatie, een visie met gebiedsindeling voor het gehele 
centrumgebied en een uitwerking in een aantal specifieke 
beeldkwaliteitcriteria. De rapportage is als volgt ingedeeld: 
 
In hoofdstuk 2 volgt de analyse van de huidige situatie. De analyse uit 
de centrumvisie vormt hierbij de basis en is aangevuld met aspecten 
als bouwhoogte, kapvorm en architectuurbeeld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de visie op beeldkwaliteit toegelicht en is een 
gebiedsindeling opgenomen.  
 
Per deelgebied volgen in hoofdstuk 4 een beknopte beschrijving van de 
huidige situatie, een beleidsrichting en de beeldkwaliteitcriteria. 
 
In hoofdstuk 5 worden aanvullende criteria gegeven voor de 
verschillende ontwikkelingslocaties in het verlengde van de 
centrumvisie. 
 
Hoofdstuk 6 omvat tenslotte criteria voor reclameuitingen en terrassen 
omdat deze een wezenlijk onderdeel vormen van de beleving van het 
centrumgebied. 


 


Definitie beeldkwaliteitplan 
 
De overheid werkt in de ruimtelijke ordening met het 
bestemmingsplan. Daarnaast beargumenteert het beeldkwaliteitplan 
in beelden waar het bestemmingsplan in de kern over gaat. De 
criteria in het beeldkwaliteitplan zijn een soort ruimtelijke formule, een 
paspoort die recht doet aan de karakteristiek en de wensen van het 
gebied en de mensen die er wonen, leven en werken. Het 
beeldkwaliteitplan benoemt de basiskwaliteit, zo helder en duidelijk 
mogelijk en biedt initiatiefnemers houvast. Het beeldkwaliteitplan is 
zogezegd normstellend en gaat uit van de vraag hoe je het wilt.  
Droog geformuleerd is het beeldkwaliteitplan een samenhangend 
pakket van eisen voor het creëren en verbeteren van de 
beeldkwaliteit in een bepaald gebied. Het beeldkwaliteitplan geeft in 
woord en beeld uitgangspunten aan voor de te ontwikkelen 
stedenbouwkundige en architectonische vormgeving. De grondslag 
is een inventarisatie, analyse en evaluatie van de bestaande c.q. 
gewenste ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde respectievelijk te 
bouwen omgeving. Bij het streven naar integraal beleid voor 
ruimtelijke kwaliteitszorg is het beeldkwaliteitplan een onmisbaar 
instrument. 
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2      Analyse 
 
 
 
In dit hoofdstuk is een analyse van de huidige situatie opgenomen, 
waarbij het centrum is onderzocht op aspecten die bij het formuleren 
van beeldkwaliteiteisen een rol spelen.  
Enkele voorbeelden zijn de ruimtelijke structuur, kapvormen en 
bouwhoogtes.  
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2.1 Historie 
 
Het dorp Gemert ontwikkelt zich vanaf de 11e eeuw langs de 
prehistorische route Bakel – Erp, die op haar beurt weer deel uitmaakt 
van de route van Roermond naar ’s Hertogenbosch. De route loopt 
parallel aan de Peelrandbreuk op enkele honderden meters ten oosten 
daarvan. Door de noord-zuid liggende breuk is het landschap 
opgedeeld in een hoog liggend nat gebied en een laag liggend droog 
gebied. Men vestigde zich op de laag gelegen grond, omdat het daar 
droog was. Tegenwoordig loopt de Peelrandbreuk dwars door de 
bebouwde kom: ongeveer van Den Elding via Cortenbachstraat naar 
Esrand.  
 
Bouwen aan een lint 
De prehistorische handelsroute (Kerkstraat, Nieuwstraat en Haageijk) is 
een ideale vestigingsplaats voor agrariërs. Langzaam ontstaan 
gehuchten; boerderijen die bij elkaar zijn geclusterd. Deze boerderijen 
geven Gemert een agrarisch karakter. Rond 1050 bouwden de Heren 
Van Gemert hun eerste kasteel aan de oever van de Rips op de plek 
waar nu het politiekantoor staat. Aan de oude weg nabij dit kasteel, nu 
de kruising Nieuwstraat – Kerkstraat – Ruijschenberghhstraat, ontstond 
een gehucht en in diezelfde periode 1000 – 1250 ontstonden ook de 
gehuchten Haag, Heuvel, Boekent, Ren en Deel op de lager gelegen 
delen. 


Het dorp Gemert ontwikkelde zich vanuit Heuvel, Haag en Pandelaar 
die langzaam aan elkaar groeiden. De lintbebouwing in de kom is in de 
16e en 17e eeuw steeds verder versterkt en verdicht. Vooral in Heuvel 
en Pandelaar is het verschil in ouderdom tussen de panden goed te 
herkennen. Naarmate de bevolking groeit, trekt Gemert ook andere 
bevolkingsgroepen aan die in de dorpsstraat gaan werken en wonen. 
De boerderijen verdwijnen meer en meer naar buiten de bebouwde kom 
om dicht bij de akkers te blijven en omdat de ruimte in gebruikt komt 
voor woningbouw. Op die manier wordt steeds meer grond rondom de 
handelsroute gecultiveerd. De Kerkstraat en Nieuwstraat blijven de 
belangrijkste straten van Gemert en daarom worden hier belangrijke 
gebouwen opgericht. Hierbij moet men denken aan een gemeentehuis, 
postkantoor, notariswoning en woningen voor artsen. Zo ontstaan aan 


weerszijde van de straten woningen en winkels, vaak gecombineerd als 
woning met winkel. Aan weerszijden van de langgerekte dorpsstraat is 
een nagenoeg aaneengesloten bebouwingslint ontstaan, dat nog steeds 
aan het verdichten is. In de gangen en steegjes die tussen de 
lintbebouwing doorliepen, zoals de Virmundtstraat, Grootmeesterstraat, 
maar ook Bonengang en Soikergang, woonden (en werkten) veel 
gezinnen met een lage welstand. Langzaamaan groeide het lint in deze 
zijwegen verder en werden ook de Ruijschenberghhstraat, 
Kapelaanstraat, Molenstraat bebouwd. In deze tijd ontstond een 
marktplein bij de ingang van het huidige kasteel, tegenwoordig bekend 
als het Ridderplein.  
 
Bouwen vanaf het lint 
Na 1850 zijn twee textielfabrieken gerealiseerd waar de beek Rips de 
Ruijschenberghhstraat kruist. Dit was het moment waarop het dorp in 
de breedte uitbreidde. De zusters Franciscanessen stichtten in 1850 het 
klooster Nazareth aan het Binderseind en verzorgden het onderwijs in 
Gemert. Het kasteel kreeg ook een klooster. Langs het lint van de oude 
bebouwing vond verdichting plaats, ondermeer in 1920 aan de 
Oudestraat met de eerste sociale huurwoningen door de 
woningbouwvereniging “Uit Noodzaak”.  


In de jaren dertig werd de Kapelaanstraat aangelegd als 
ontsluiting en nieuwe grens van de buurt die wij nu kennen als 
Molenakker. Daarna ontstonden de buurten Berglaren, Oliekelder en 
Molenbroek. Bijzonder is de wijk de Schoorswinkel, omdat hier voor het 
eerst rekening is gehouden met de cultuurhistorie. In de jaren ’80 is de 
West-Om aangelegd, de eerste stap om het doorgaande verkeer om 
het centrum te leiden. Daarmee is het cultuurhistorische landschap van 
Gemert West begrensd. De woningen aan De Hoef zijn een restant van 
niet verder gerealiseerde plannen voor aanleg van een haven uit begin 
20e eeuw. In de jaren ‘90 zijn Zuid-Om en Oost-Om aangelegd en 
sindsdien komt veel minder doorgaand verkeer door het centrum 
(Zijderveld, 2007).  
Het ruimtelijk beeld van Gemert kent, zoals in het voorgaande al 
omschreven, een heldere opbouw. Enerzijds is er het dynamische 
winkelgebied met een groot aantal detailhandels- en 
horecavoorzieningen. Anderzijds zijn er de meer of minder rustige 
woonstraten die hier direct aan grenzen. Beide worden aan elkaar 
gekoppeld door fijnmazige doorsteekjes voor voetgangers en fietsers. 
Deze doorsteekjes maken het centrumgebied compact en herkenbaar. 
 
Huidige aanwezigheid van de historische structuur 
In de hoofdlinten zoals Binderseind en Kerkstraat is de historische 
structuur nog bijzonder gaaf. Enerzijds is de  ontstaanswijze van het lint 
zichtbaar door de langgerekte structuur, de waarneembare 
hoogteverschillen en de smalle doorgangen tussen de bebouwing door. 
Anderzijds is er nog steeds sprake van een besloten gevelbeeld die het 
oude, enigszins kronkelende verloop van de wegen volgt. Vele plaatsen 


binnen deze lintstructuur  worden gemarkeerd door de aanwezigheid 
van bijzondere gebouwen, zoals villa’s, kerken en het gemeentehuis. 
Het Ridderplein, kasteel en de Sint Janskerk springen het meest in het 
oog, niet alleen door hun monumentale karakter en de maat en de 
schaal, maar ook de onverwachte open structuur in het verder gesloten 
lint. Wellicht nog opvallender is dat beide gebouwen zich van het 
centrumlint afkeren. Op de diepe percelen van de linten is nieuwe 
bebouwing neergezet. Veelal in de vorm van schuren, werk- en 
opslagruimte of als winkelruimte. Ook doet de bebouwing dienst als 
kantoorruimte.  
 
Nieuwe structuren, nieuwe betekenis 
Door ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen in het verleden zijn enkele 
open ruimtes ontstaan, te weten het Hofgoed, de Elisabethplaats, het 
Gelind, Vroonhof, de Kanarieplaats en de ruimte tussen Nieuwstraat, 
Molenstraat en Haageijk. De ruimtes zijn hoofdzakelijk van betekenis 
door de parkeervoorzieningen en de winkelruimten (supermarkten LIDL, 
Nettorama en enkele kleinere winkels). Enkele ruimtes kunnen in 
potentie uitgroeien tot een plein met daartoe geëigende bebouwing. Dit 
geldt vooral voor de Elisabethplaats, het Gelind en de ruimte 
Nieuwstraat, Molenstraat en Haageijk.  


Een andere nieuwe structuur is de Komweg. Deze ruimtelijke 
ontwikkeling heeft de historische structuur doorsneden, maar niet 
onevenredig aangetast. Door het ruime wegprofiel en de dominante 
verkeersfunctie is de weg wel van grote invloed op de betekenis en 
sfeer van het gebied. Het tracé bepalend geweest voor de plaatsing en 
rooilijnsituering van meer of minder nieuwe gebouwen zoals de 
Albrecht, de Renaultgarage en de individuele en projectmatig 
opgerichte woningen. Opvallend is dat de oriëntatie van de Albrecht en 
het ‘hoefijzer’ naar het centrum is gericht, niet naar de Komweg. 
Hoewel de Elisabethplaats mede daardoor aan betekenis wint, maakt 
de omgeving een versnipperde en desolate indruk.  


Tussen de jaren 1990 en 2000 is er veel gewijzigd en gebouwd 
in en om de Nieuwstraat (appartementen, winkels, passage, schuren en 
loodsen), de Elisabethplaats (winkel- en appartementencomplex De 
Olbricht) en aan het Ridderplein (kantoor Rabobank). Na 2000 zijn 
enkele gebouwen gewijzigd in de Haageijk (nrs. 9 en 11: schoenwinkel 
en appartementen) Nieuwstraat (pand nr. 41: Durlinger schoenen) en 
het Ridderplein (nrs. 9-11: commerciele activiteiten en appartementen). 
De grootste wijzging heeft zich voorgedaan in en om het 
Ruyschenbergcomplex , het Beatrixplantsoen en De Stroom. De 
gebouwen zijn door de schaal, maat en vormgeving erg bepalend voor 
de sfeer en karakteristiek van het centrumgebied.  


Toekomstige ontwikkelingen zijn vooral te verwachten aan het 
Gelind (kantoren, appartementen en woningen), de Elisabethplaats, 
Haageijk en Komweg (winkelruimte en woningen) en het Binderseind 
(klooster en tuin Nazareth). 
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Legenda bouwhistorie 
 
 


  Van voor 1940 
 


  Van 1945 tot 1990 
 
 
 
Van 1990 tot 2000 
 
 
 
Van 2000 tot heden 


   


Komweg en Elisabethplaats        Haageijk, Molenstraat en Nieuwstraat        Kerkstraat en Ridderplein Binderseind, Stereind en Schoorswinkel  Virmundt- en Kapelaanstraat 


1897 


1895 


               Jaren ’80       Ca. 1930 


D’n Albrecht ca. jaren ‘90 
 


 
Ca. 1930 


Jaren ‘90 


Ca. ‘60 


Ca. jaren ‘50 
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Gemert is ‘stad’ 
De historische ontwikkeling maakt Gemert stedebouwkundig en architectonisch bijzonder. De centrumlinten, 
Binderseind, Kerkstraat en Nieuwstraat zijn namelijk stedelijk van aard. De gebouwen staan dicht op één op de 
weg. Geen voortuinen, geen of nauwelijks boerderijen, geen open kavels, geen lage en kleine huisjes. Wel 
herenhuizen, religieuze en religieusverwante panden, publieke gebouwen, bedrijfjes en winkelpanden en smalle 
en donkere stegen tussen de gebouwen door naar achteren. Aan de hoofdlinten zijn de belangrijke instanties 
en functies van Gemert gehuisvest achter top- of pronkgevels. De gevels oriënteren zich hoofdzakelijk naar het 
openbaar gebied. Achter de  bebouwing liggen de lange, smalle en diepe tuinen. Deze zijn na 1900 en zeker na 
1950 in hoog tempo volgebouwd. Daarachter zijn nieuwe stedebouwkundige ruimten ontstaan, zoals het Gelind 
of de Elisabethplaats. Gemert onderscheidt zich door deze historische structuur van dorpen in de regio zoals 
Beek en Donk, Lieshout of Aarle-Rixtel. Wel heeft het dorp tot de vroege 19de eeuw grote verwantschap met 
Helmond, Eindhoven, Veghel en Den Bosch. Door de explosieve groei van bovenstaande steden en de 
relatieve stilstand van Gemert is de verstedelijking niet doorgezet. 


Ondanks of misschien wel dankzij de relatief beperkte groei van Gemert tot haar huidige omvang met 
haar wijken aan de oostkant van het centrum, blijft de dorpsstraat de primaire winkelstraat. In de winkelstraat 
zijn niet alleen schoenen- en kledingwinkels te vinden, maar ook panden met een postkantoor, bank, apotheek 
en tandartsenpraktijk. Door de aantrekkingskracht van het centrum en de toevoeging van grotere, niet 
dorpsgebonden, winkels is het wonen steeds meer verdreven. In de Kerkstraat zijn nog veel woningen te 
vinden, maar de Nieuwstraat en Haageijk zijn alleen nog maar winkels te vinden die de gehele begane grond 
van een gebouw in gebruik hebben. Deze schaalvergroting heeft geleidt tot een toename van 
appartementencomplexen en bovenwoningen. 


 


Centrum Den Bosch: Hinthamerstraat, 
Kerkstraat, Marktplein, Vughter- en 
Orthenstraat 


Centrum Gemert: 
Binderseind, Ridderplein, 
Kerkstraat en Nieuwstraat 
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2.2 Monumenten en 
beeldbepalende panden 


 
De herkenbaarheid van de historie van Gemert in het huidige 
straatbeeld wordt veelal bepaald door de aanwezigheid van 
monumenten en beeldbepalende panden. Deze panden laten 
architectuurkenmerken uit een bepaalde bouwperiode zien en zijn 
typerend voor de kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het 
centrumgebied. Rijksmonumenten vertegenwoordigen een regio-overstijgende 
waarde. Gemeentelijke monumenten hebben een regionale betekenis. De 
beeldbepalende panden hebben geen beschermde status, maar de gemeente 
vraagt wel aandacht voor een zorgvuldige omgang met de karakteristieken.  
 
De (cultuurhistorische) waarde van de panden wordt bepaald door de 
volgende factoren: 


 schoonheid 
 ouderdom 
 geschiedenis/biografie 
 zeldzaamheid 
 gaafheid/herkenbaarheid (materie en concept) 
 kenmerkendheid 
 samenhang 


 
Binnen het plangebied zijn 12 rijksmonumenten aanwezig: 


 Binderseind 36 (Kapel) 
 Buitenplaats kasteel Gemert 
 Kerkepad 4 (begraafplaats) 
 Kerkepad 4 (Kerk Sint Jans Onthoofding) 
 Kerkstraat 24 (Woonhuis) 
 Kerkstraat 3 (winkel/ woonhuis) 
 Kerkstraat 60 (Postkantoor met directeurswoning) 
 Kerkstraat 8-12 (Woonhuis) 
 Ridderplein 11-17 (kasteel) 
 Ruyschenberghstraat 6 (Patorie D’n Hubert) 
 Kèske Stereind (onderdeel religieuze route Handel) 


 
De volgende gemeentelijke monumenten (29 totaal) zijn aanwezig: 


 Binderseind 1 (Woonhuis/koopmanswoning De Hoefpoort) 
 Binderseind 22-24 (Woonhuis) 
 Binderseind 25 (Woonhuis) 
 Binderseind 2-6 (Woonhuis) 
 Binderseind 32-34-36 (Kloostercomplex en kosterswoning) 
 Binderseind 3-3a (Woonhuis) 
 Binderseind 34-36 (Kerkhofmuur & lijkenhuisje) 
 Binderseind 34-36 (Tuin, Muur & Mariagrot)  
 Binderseind 39 (Woonhuis) 
 Elisabethplaats 30 (Ziekenhuis) 
 Hopveld 1 (Smederij) 
 Hopveld 10 (Gerenoveerde Boerderij) 
 Kerkstraat 1 (Herenhuis) 
 Kerkstraat 32 (Woning) 
 Kerkstraat 3a (Tabakskerverij) 
 Kerkstraat 40 (Woonhuis) 


 Kerkstraat 5 (Winkel) 
 Nieuwstraat 38-40 (Woonhuis) 
 Nieuwstraat 5 (Woonhuis) 
 Nieuwstraat 9 (Woonhuis) 
 Ridderplein 1 (Gemeentehuis) 
 Ridderplein 33 (Woonhuis: constructie achter gevel) 
 Ridderplein 37 (Herenhuis) 


 
Tenslotte zijn de volgende beeldbepalende panden (44 totaal) 
aangewezen op grond van architectuurhistorische waarde:  


 Binderseind 13 (Woonhuis) 
 Binderseind 18-20 (Woonhuis) 
 Binderseind 21  (Woonhuis & gebouw achterzijde) 
 Binderseind 26-28 (Woonhuis) 
 Binderseind 38 - 46 (Kloosterboerderij) 
 Binderseind 41-43 
 Binderseind 49-51 
 Binderseind 50  
 Binderseind 53 (achterhuis) 
 Binderseind 8-10 (Woonhuis) 
 Binderseind 9 (Woonhuis) 
 Elisabethplaats 4-8 (Woning/Winkel) 
 Haageyck 10  
 Haageyck 7  
 Haageyck 8  
 Heilige Geestlaan 2 (Hotel/voormalige Touwslagerij)  
 Heuvelsepad 16-20 
 Hopveld 17-19 (Gerenoveerde Boerderij) 
 Hopveld 7-9 (Arbeiderswoningen handgeb. Stenen Kasteel) 
 Kerkstraat 2 (Christusbeeld)  
 Kerkstraat 2 (Pastorie)  
 Kerkstraat 34 (Winkel) 
 Kerkstraat 36 (Woning) 
 Kerkstraat 9 (Dientje) 
 Molenstraat 17 (1-laags dorpshuis) 
 Molenstraat 3-5 (nr 5-7) (dubbele winkel) 
 Nieuwstraat 13 
 Nieuwstraat 2 (Postkantoor & boom) 
 Nieuwstraat 33 
 Nieuwstraat 52 
 Ridderplein 31 (Woonhuis: constructie achter gevel) 
 Ridderplein 45-47 
 Ridderplein ong. (Herdenkingsbeeld) 
 Ruyschenberghstraat 10  
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Komweg en Elisabethplaats        Haageijk, Molenstraat en Nieuwstraat         Kerkstraat en Ridderplein Binderseind, Stereind en Schoorswinkel  Virmundt- en Kapelaanstraat 


Legenda cultuurhistorie 
 
 


   
 
rijksmonument 
 
gemeente monument 


   
 
Beeldbepalend pand 
 
Historische structuur 
 
 
Rijksmonumentaal gebied 


   
Gemeentelijk monumentaal 
gebied  
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2.3 Bouwhoogtes 
 
 
Het centrum van Gemert wordt gekarakteriseerd door een variatie aan 
bouwhoogtes.  
 
Bouwhoogte aan de hoofdlinten 
De bouwhoogte aan de hoofdlinten kenmerkt zich door één bouwlaag 
met kap of twee bouwlagen met kap. Incidenteel treffen we één 
bouwlaag of twee bouwlagen met plat dak aan. Uitzondering op 
bovenstaande vormen enkele gebouwen aan de Nieuwstraat, Haageijk 
en de Kapelaanstraat. Deze reiken tot drie, vier of zelfs vijf bouwlagen 
met en zonder kap.  
 
Bouwhoogte achter de linten 
Achter de hoofdlinten domineert éénlaagse of tweelaagse bebouwing. 
De éénlaagse bebouwing is op enkele uitzonderingen na voorzien van 
plat dak. De tweelaagse bebouwing bestaat uit een mix van plat dak en 
kap. Uitzondering hierop vormt de bebouwing aan het Gelind en de 
Ruyschenberg. De bouwhoogte varieert tussen de drie en vier 
bouwlagen. 
 
Binderseind, Stereind en Schoorswinkel 
Het gebied kenmerkt zich aan het lint door een voortdurende 
afwisseling van één bouwlaag met kap en twee bouwlagen met kap. 
Opvallend is de grote éénvormigheid van Schoorswinkel, namelijk één 
bouwlaag met kap.   
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Legenda bouwhoogte 
 
 


 
 


  
1 bouwlaag 
 
1 bouwlaag met kap 
 


   
 
2 bouwlagen 
 
2 bouwlagen met kap  


   
 
 
3 bouwlagen 
 
3 bouwlagen met kap 
 
 
 
4 bouwlagen 
 
5 bouwlagen 
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2.4 kapvormen 
 
 
De bebouwing in het centrum van Gemert is voorzien van een 
kappenplan met een uitsplitsing in zadeldaken, schilddaken, tent- of 
pyramidedaken, platte daken en een setback.  
 
Zadeldak, schilddak en afgeleide vormen  
Langs de (historische) invalswegen komen vooral zadeldaken voor. 
Incidenteel schild- of tentdaken. De nokrichting van de zadeldaken volgt 
het slingerende verloop van de weg en draagt bij aan de ruimtelijke 
begeleiding van de wegen. Een variatie op het zadeldak is het 
schilddak waarbij de kopse kant van het dak schuin afgesneden is. Het 
schilddak en het tentdak is voorbehouden aan de hoofdlinten waaraan 
de monumentale villa’s en herenhuizen liggen. Complexe dakvormen 
vinden we vooral op, om of nabij de Elisabethplaats, zoals de 
sheddaken van autoshowroom en garage Vogels, de huisartsenpost 
‘Het Gasthuis’ en het woningbouwcomplex van Goed Wonen (de 
hoefijzer). Schoorswinkel wordt gekenmerkt door een éénduidige 
kapvorm en richting, namelijk evenwijdig aan de padenstructuur. Een 
niet verder gedefinieerde kapvorm is de mansardedak: een zadeldak 
waarbij het onderste deel steiler is dan het bovenste deel, waardoor 
een geknikte vorm ontstaat. De kap werd in Nederland geïntroduceerd 
in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Deze vinden we hoofdzakelijk aan 
de Virmundt- en Julianastraat. 
 
Platdak 
Platte daken komen structureel voor in gebieden die ingesloten worden 
door lintbebouwing.  De kapvorm is gebruikt voor éénlaagse en/of 
schaalvergrotende bebouwing zoals schuren, loodsen, kantoren en 
winkelruimten achter de bebouwing van de Nieuwstraat, het 
gemeentekantoor en de toekomstige appartementencomplexen 
aan het Gelind en de omgeving om en rond de Kapelaanstraat 
(zorgcentrum Ruyschenbergcomplex, de appartementen- en 
winkelbebouwing van de  Albert-Hein, Boerenbond en De Stroom). 
Al met al is er voornamelijk rond het Gelind, kapelaanstraat en De 
Stroom een groot aaneengesloten gebied met alleen platte daken 
aanwezig dat geheel losstaat van de oude dorpsstructuur en een 
eigen identiteit heeft. De bouwhoogte tussen de gebouwen 
varieert, maar de afwezigheid van een kap in het gebied zorgt voor 
samenhang. 
 


 


Een laag zonder dak   twee lagen met schijndak  één laag met zadeldak 


Één laag met mansardedak   twee lagen met zadeldak twee lagen zonder dak 


Twee lagen met schilddak         twee lagen met tent- of pyramidedak           twee lagen met geknikt zadeldak 


 


Drie lagen met setback                  vier bouwlagen zonder dak  vijf bouwlagen zonder dak 


           Twee lagen met zadeldak  drie lagen met schijndak  twee lagen met setback 
 


Variatie aan dakvormen en goothoogten 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een historisch dorp bestaat uit daken en daken en 
daken en… 
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Legenda daktypologie 
 


  1 bouwlaag 
1 bouwlaag met kap 
 
 


  2 bouwlagen 
2 bouwlagen met kap  


   
3 bouwlagen 
3 bouwlagen met kap 
 
 
4 bouwlagen 
5 bouwlagen 
 
 
Nokrichting (zadeldak) 


   
Nokrichting (schijnkap) 
 
Nokrichting (setback) 


   
Nokrichting (sheddak) 
 
 
Nokrichting (tentdak)  
 
 
Nokrichting (schilddak) 
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2.5 Vormgeving 
 
Het centrum van Gemert wordt gekenmerkt door een mix van 
vormgeving, variërend van traditioneel-historisch tot eigentijds-modern.  
 
Historisch-traditioneel en eigentijds-traditioneel 
De traditioneel-historische gebouwen dateren van vóór 1940. Bepalend 
is de mate van traditionele vormgeving (ook in schaal en maat), de 
ambachtelijkheid van bouw en uitvoering en de kunstnijverheid. De 
eigentijds-traditionele gebouwen dateren van na 1945. Deze gebouwen 
kenmerken zich door een duidelijke maar tegelijkertijd sobere 
architectuur met bebouwing in twee bouwlagen met kap met gevels in 
metselwerk en pannen op het dak. Aanvullend zijn veel panden 
voorzien van dakkapellen en is sprake van een horizontale 
gevelgeleding door doorlopende luifels (bij winkels) en heldere 
gootlijnen. De detaillering en ambachtelijkheid van gevel en materiaal 
wordt bepaald door de mate van historische dogmatiek en eigentijdse 
interpretatiezin.  
 In Gemert werd en wordt gebouwd met een sterke drang naar 
traditie en ambacht. Niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, ook 
daarna. Het heeft echter weinig gescheeld of Gemert had, net als vele 
andere dorpen en steden, een veel moderner en eigentijdser centrum 
gehad. Dat dit niet gebeurt is, onder druk en protest, illustreert de mate 
waarin de bewoners betrokken zijn bij het cultuurhistorisch erfgoed en 
de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Het historisch-traditionele 
dorp staat nog grotendeels overeind aan en om het Stereind, het 
Binderseind, het Ridderplein, de Kerkstraat en de 
Ruijschenberghhstraat. Het zelfde geldt voor de aan de. Gebieden met 
een éénvormige historische of eigentijdse traditionele bebouwing 
vinden we aan de Molenstraat, Komweg en de  overwegend jaren 
twintig en dertig bebouwing aan de Virmundtstraat en Julianastraat. 
Een bijzonder gebied is Schoorswinkel omdat deze volledig onder 
traditionele architectuur gebouwd is. Zowel in structuur als architectuur.    
 
Eigentijds-modern en tijdelijke vormgeving 
Het centrum van Gemert heeft echter ook een groot aantal gebouwen in 
eigentijds-moderne vormgeving. De gebouwen presenteren de nieuwe 
tijd en zijn losgezongen van de klassieke of traditionele architectuur. 
Soms verwijzen de gebouwen naar de klassieke vormgeving, maar dit 
is zelden consequent, structureel of streekeigen. De intentie is 
modernistisch. Niet zelden geldgedreven, want goedkoper vanwege 
geringe materiaal- en arbeidskosten. Over het algemeen is de 
detaillering van de gevels minimalistisch en werd en wordt er gebruik 
gemaakt van moderne bouwmaterialen, zoals beton, staal en glas. De 
voorheen weggedetailleerde constructiematerialen worden juist 
benadrukt in de gevels van de gebouwen. De panden die aangeduid 
zijn als tijdelijke vormgeving kenmerken zich door een non-architectuur. 
Zowel materiaal als vormgeving zijn volledig afgestemd op de functie, 
veelal opslag en winkelruimte achter de linten, en zijn met een bijzonder 
beperkt budget gebouwd. Kort beschouwd is het weinig fraais en zal de 
kwaliteit aanleiding zijn om de huidige panden op den duur te 
vervangen of te verbeteren.  


Het gros van de modernistische architectuur concentreert zich in de 
Haageijk, Nieuwstraat, begin van de Kerkstraat en Virmundtstraat, 
Vroonhof, Gelind, Elisabethplaats en Kapelaanstraat. De gebouwen 
tonen veelal minder detaillering dan de traditionele architectuur en 
hebben mede daardoor een meer universele uitstraling en zijn niet 
typerend voor Gemert. Opmerkelijk a-typisch voor de dorpse schaal en 
maat is de bouwhoogte en alzijdigheid van de gebouwen aan en nabij 
de Kapelaanstraat (appartementencomplexen aan De Stroom en het 
Ruijschenberghhcomplex).  


 
 


 
 
Rechts een voorbeeld 
van eigentijds-
traditioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links vele voorbeelden 
van historisch-
traditionele 
vormgeving. De 
bouwdata varieren 
tussen de 18de eeuw, 
19de eeuw en de jaren 
’30. Het Jan van 
Amstelhuis is 
weliswaar historisch, 
maar herbouwd in de 
jaren ’80. De 
klokgevel, voor 
Gemert uitzonderlijk, 
dateert uit de jaren ’50. 
 
 
 
Rechts twee 
voorbeelden van 
eigentijdse-moderne 
architectuur, gebouwd 
in de jaren ’60 en in de 
2000. 
 


Hierboven een voorbeeld van 
historisch-traditionele architectuur, 
maar ‘net’ gebouwd. 


Boven een voorbeeld van tijdelijke 
vormgeving. Niet zozeer de vormgeving 
bepaald, maar de functie (winkel) en de 
bouwwijze (goedkope systeembouw). 
Dergelijke vormgeving past niet in het 
historisch centrum en doet grote afbreuk aan 
het straatbeeld.   
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Legenda vormgeving 
 
 


   
 
Historisch-traditioneel 
 


   
Eigentijds-traditioneel 
 
 
 


  Eigentijds-modern  
 
 
Tijdelijke vormgeving 
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2.6 Gevelbreedtes 
 
De schaal en maat van het dorp wordt mede bepaald door de 
zogenaamde ‘voetprint’ van de gebouwde omgeving. Het 
grondoppervlak dat een gebouw verlangd wordt bepaald door de 
functie, bijvoorbeeld een woning, school of winkel, de hoeveelheid te 
benutten grond en daaraan gerelateerd de grondprijs en natuurlijk de 
gewenste uitstraling. Een verzameling voetprints wordt ook wel ‘korrel’ 
genoemd. Stelregel is hoe historischer de gebouwde omgeving, hoe 
fijnmaziger en kleiner de korrel en hoe grilliger de rooilijnverloop. We 
spreken ook wel van een informele organisatie van gebouwen.   
 
De historische gevelbreedte 
De historische linten van het dorp worden gekenmerkt door een relatief 
bescheiden bebouwing met een beperkte gevelbreedte. Natuurlijk zit 
daar variatie in. Zo hebben de voorheen agrarische gebouwen een 
lange gevel met een verticale geleding (we spreken niet voor niets van 
langgevels). De woningen daarentegen hebben een beperkte 
gevelbreedte met een verticale geleding (denk in het bijzonder aan de 
herenhuizen). De smalle gebouwen, zeker de voornamere, bestaan uit 
twee bouwlagen met kap, de brede uit één laag met kap. Uitzondering 
op de regel zijn de kerk, kasteel en klooster. Deze hebben een grote 
voetprint, lange en hoge gevels en vormen de hoofdkorrels in de 
historische structuur. Buitenbeentjes of opmerkelijk zijn de staafvormige  
‘woonblokken’ of rijtjeswoningen aan de Komweg en Virmundtstraat met 
een maximale lengte tot 45 meter!  Schoorswinkel valt als jonge 
structuur op door een bijzonder fijne korrel. 
 
Schaalvergroting 
Algemene tendens is dat de ruimtebehoefte van functies groeit. Met 
direct gevolg voor de korrel en de daarbij horende gevelbreedtes. In het 
centrum, in het bijzonder de Nieuwstraat en de Kapelaanstraat, zijn het 
aantal woningen toegenomen in de vorm van appartementen en is de 
behoefte aan grotere winkelruimten gegroeid. Op zichzelf hoeft dat 
geen direct gevolg te hebben voor de historische maat en schaal van 
de gebouwde omgeving, tenzij de gevelbreedte van het individuele 
gebouw meegroeit. Dit is op een aantal plaatsen gebeurt. Voorbeelden 
daarvan zijn het appartementencomplex op de plek van het voormalige 
gasthuis, het Olbrichtcomplex, het gemeentekantoor en de gebouwen 
aan het Gelind en de kapelaanstraat. Gevolgen zijn een te breed en 
eenvormig gevelbeeld, een ontwrichting van de historische korrel met 
als gevolg veel te formeel en eenvormig rooilijnverloop. Bovendien tart 
de schaalvergroting de wetten van de klassieke historische architectuur, 
namelijk te veel op de horizontale geleding inspringende vormgeving.  
Het gevoel dat bijblijft is dat de gebouwen uit verhouding zijn en te hard 
inbreken op de dorpse korrel en structuur.            


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


De klok rond: woonhuis, langhuis, herenhuis, herenhuis, woonhuis 


14 meter


18 meter 


10 meter 


9 meter 


11,5 
meter
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Legenda gevelbreedte 
 
 
 


  Historisch-traditioneel 
 


   
Eigentijds-traditioneel 


   
 
 
Eigenijds-modern  


   
   


 
Tijdelijke vormgeving 


    
 
Gevelbreedte/beukmaat 
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3.   beeldkwaliteit 
 
 
 
 
Beeldkwaliteit bepaalt in belangrijke mate hoe men de omgeving 
ervaart. Het gaat daarbij om de uitstraling van zowel bebouwing als de 
inrichting van de openbare ruimte. In het centrum van Gemert is meer 
samenhang in het ruimtelijk beeld gewenst en het formuleren van 
beeldkwaliteiteisen draagt hieraan bij. Als uitgangspunt geldt hierbij dat 
de Gemertse identiteit centraal staat en dat deze in het straatbeeld 
herkenbaar moet blijven.  
 
Gebiedsindeling 
In het ruimtelijke beeld van Gemert kunnen tot op perceelsniveau vijf 
gebieden onderscheiden worden met elk een eigen karakteristiek, 
zowel vanuit ruimtelijk als functioneel oogpunt. Voor elk van deze 
gebieden geldt een eigen beleidsrichting, zodat de herkenbaarheid en 
leesbaarheid van het gehele centrum verbetert en specifieke kwaliteiten 
van elk van de deelgebieden beter belicht worden. 
 
Op basis van de analyse zijn de volgende deelgebieden te 
onderscheiden: 


 Openbare ruimte 
 Stereind, Binderseind Ridderplein, Kerkstraat, 


Ruijschenberghstraat en Molenstraat 
 Nieuwstraat en Haageijk 
 Elisabethplaats, Gelind, Vroonhof (en Kapelaanstraat) 
 Virmundtstraat, Julianastraat, Vroonhof en Komweg   
 Schoorswinkel 
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3.1. Openbare ruimte 
 
Naast het versterken van de historische en bebouwde structuur is het 
van belang om te komen tot een sterk en samenhangend 
centrumgebied door een omvangrijke herinrichting met eenduidige 
inrichtingsprincipes. Dit moet bereikt worden door het volledige 
kernwinkelgebied te beschouwen en ook de aanloopgebieden hierin 
mee te nemen. In een eenduidig profiel moet ruim voldoende 
verblijfsruimte aanwezig zijn en de auto op een passende en 
ondergeschikte manier door het hoofdlint geleid worden. De veiligheid 
van fietsers en voetgangers dient gegarandeerd te worden, in het 
bijzonder door zorgvuldig om te gaan met parkeeroplossingen. 
Bijzondere plekken in het hoofdlint, zoals het Ridderplein, het pleintje 
voor het jan van Amstelhuis en de ruimte tussen Nieuwstraat, 
Molenstraat en Haageijk, worden beter beleefbaar door een afwijkende 
inrichting die eer doet aan de locatie. In de verblijfsruimten moet 
kwaliteit gegenereerd worden door ruimte te bieden voor terrassen, 
uitstallingen, groenbeleving en inrichtingselementen. 
 
Elisabethplaats en Vroonhof 
In het verlengde van het voorgaande is ook de openbare ruimte van de 
Elisabethplaats en Vroonhof een aandachtspunt. Om deze voor 
bezoekers aantrekkelijk te maken is het van belang de auto minder 
dominant in het straatbeeld aanwezig te laten zijn. Daarnaast moet 
fysiek ruimte zijn voor voetgangers langs de bebouwing om op een 
veilige manier een rondje te maken. Hierbij is te denken aan een brede 
strook met bomen en zitelementen. Ook de bebouwing draagt bij aan 
de beleving van het plein. Er zijn verschillende ontwikkelingslocaties 
aanwezig die de wandvorming kunnen versterken en bijdragen aan de 
beslotenheid. Een eenduidige groenstructuur (eenzelfde boomsoort), 
aan zowel het hoofdlint als de verschillende pleinen, draagt bij aan een 
dorps en verzorgd straatbeeld. Lantaarnpalen in eigentijdse vormgeving 
zorgen voor de verlichting op de pleinen. Het bestratingsmateriaal is 
natuurlijk en van gebakken materiaal.    
 
Winkelstraten 
Het totale winkelgebied, inclusief aanloopgebied, moet ruimtelijk 
voorzien worden van herkenbare entrees. Zowel in bebouwing als in 
openbare ruimte dient het voor bezoekers helder te zijn dat men het 
centrumgebied betreedt. De grootste opgave hiervoor ligt bij de kruising 
Komweg, Vondellaan en Haageijk. waar naast het versterken van de 
entreefunctie ook een betere afwikkeling van het doorgaande verkeer 
bewerkstelligd moet worden. De doorsteekjes, vooral van en naar het 
hoofdlint, zijn karakteristiek en dienen, daar waar mogelijkheden zijn, 
nieuwe betekenis te krijgen door bebouwing  en bestrating. De 
aanwezigheid van de woonfunctie is in functioneel opzicht een 
meerwaarde voor het centrum, onder andere in het kader van 
leefbaarheid. Bijkomend voordeel vanuit het ruimtelijke beeld is dat op 
verdiepingen het ruimtelijk beeld beter en meer gevarieerd 
vormgegeven kan worden. De verlichting in de winkelstraat wordt aan  
draden van gevel tot gevel opgehangen. Het bestratingsmateriaal is 


natuurlijk en van gebakken materiaal. Herstel van de historische 
voorterreinen is een pré.    
 
Uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van de openbare 
ruimte zijn: 
 


 Het straatbeeld en de inrichting van de openbare ruimte zal in 
sfeer en uitstraling een mix worden van negentiende eeuwse en 
eigentijdse vormgeving en inrichting. De straat loopt van gevel 
tot gevel en wordt begeleid door bomen en onderbroken door 
intieme pleintjes, plaatsjes, historische stoepjes, gangetjes en 
portieken.  


 Autoverkeer is niet dominant in het straat- en pleinbeeld; 
 Er is een brede verblijfsstrook langs de winkelpanden;  
 Er is een aantrekkelijk verblijfsklimaat met bankjes, grote 


ruimtelijk strategisch geplaatste straatbomen en hagen (bv. 
kastanje voor het jan van Amstelhuis); 


 Openbare ruimte is ingericht met gebakken en natuurlijke 
materialen. 


 


 


Hierboven foto’s van de Kerkstraat en Nieuwstraat met de van oorsprong aanwezige ‘historische stoepjes; 
de tenen of privéstoepen van de gebouwen en eigenaar 
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Het belang van bomen in het centrum 
Het belang van groen, in het bijzonder grote en dominante straatbomen wordt 
geïllustreerd door de foto’s van toen en nu. Het maakt het centrum prettig, 
aangenaam, lommerrijk en vooral ook heel karakteristiek. De monumentale 
straatbomen stonden voorheen vooral in de voortuinen van de terugliggende 
herenhuizen en de pleinvormige ruimten in de straten.   
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3.2 Stereind, Binderseind Ridderplein, Kerkstraat, 
Ruijschenberghstraat en Molenstraat 
 
Het gebied is de meest gave waargave van de historische identiteit van 
Gemert. Er zijn verschillende monumenten aanwezig met gave 
detailleringen. De overige architectuur is stijlvol of voegt zich gemakkelijk 
tussen de overige bebouwing. Kernbegrippen van de Gemertse identiteit 
zijn bescheiden gebouwen afgewisseld met kloeke bouwmassa’s, 
eenduidige zadel-, schild en pyramidedaken, metselwerkarchitectuur 
afgewisseld met gestuukte gevels, heldere gevels die ‘landen’ op de 
grond, kleinschalige en ondergeschikte dakkapellen, afgewerkte 
gootlijnen en subtiele geveldetailleringen. Algemene bewoordingen zijn 
kleinschaligheid, organische groei, informaliteit, dorpsheid en historische 
herkenbaarheid. De gemeente kiest voor behoud en versterking van de 
aanwezige bouwhistorische en architectonische kwaliteiten en de 
aanwezige karakteristiek. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekozen voor een 
synthetisch architectuurbeleid. Dit houdt niets meer of minder in dan dat 
de continuïteit van schaal, maat, vorm, proportie en vormgeving van 
architectuur van voor 1950 wordt gegarandeerd en wordt verplicht bij 
nieuwe ontwikkelingen. De gaafheid van het centrumlint is aanleiding om 
historisch geïnspireerde architectuur te verplichten. Het zoeken naar 
contrasten in stijl, maatvoering, verhouding, materiaalgebruik en proportie 
is bij voorhand uitgesloten. Afhankelijk van de direct belendende 
bebouwing, historische gegevens en functie wordt een tijdsperiode in de 
geschiedenis bepaald die als referentie dient voor nieuwbouw, 
verbouwing en restauratie. Er is sprake van kopiebouw of reconstructie. 
Het resultaat is een dorp of gehucht uit een stuk. Bij grootschalige 
nieuwbouw is het verplicht de bouwmassa’s inpassend te ordenen door 
deze in kleine volumes op te delen en daardoor onopvallend in zijn 
omgeving op te laten gaan. Het ontwerp van het nieuwe gebouw wordt 
dus toegesneden op de historische korrel en de architectuur van de 
omgeving. 
In het verlengde van de ruimtelijke visie worden entrees van het 
winkelgebied verbijzonderd en dient bijzondere aandacht te zijn voor de 
uitstraling van bebouwing langs pleinen. Voor monumentale en 
beeldbepalende panden geldt het handhaven van de huidige situatie als 
uitgangspunt. 
 
Park, kasteel, kerk en klooster  
Een bijzondere plek in Gemert hebben het park, het kasteel, de kerk en 
klooster. Zoals al eerder geconstateerd hebben de bouwwerken een 
afwijkende gevelbreedte, een forse ‘voetprint’ en dominant in hoogte. 
Daar komt nog bij dat de gebouwen omringd zijn door de tuin, park of 
kerkhof. Daardoor ontstaat er een bijzonder open bebouwingsbeeld 
midden in het centrum. Dit is uniek. Voor het kasteel en klooster geldt 
een herbestemmingsopgave. Onafhankelijk van de herbestemming is 
een ruimtelijke samenhang tussen kerk, kasteel, park en Ridderplein 
zeer gewenst, als ook een samenhang tussen klooster en kloostertuin. 
Dit beeldkwaliteitplan stelt geen richtlijnen op voor het kasteel en het 
park. Het gebied geniet een bijzondere status als rijksmonument. Iedere 
ontwikkeling of aanpassing zal in samenspraak met de rijksdienst voor 
het cultureel erfgoed en de provincie besproken worden.  
 
 
 
 


Nazareth 
Voor de richtlijnen voor klooster Nazareth en de tuin wordt verwezen 
naar het programma van eisen, het bestemmingsplan en het daarbij 
horende beeldkwaliteitplan.  


3.3 Nieuwstraat en Haageijk 
 
In dit gebied komt de historie van Gemert in de structuur goed tot 
uitdrukking, maar is het gevelbeeld en de architectuur na 1960 en zeker 
na 1980 verschraald en aangetast. De recente bebouwing is veelal 
grootschaliger en hoger. De daken zijn plat of hebben een eigentijdse 
kapvorm. In het straatbeeld zijn deze bouwvolumes goed herkenbaar. 
De combinatie van (vooroorlogse) monumenten, de panden van na 
1945 en de winkelpuien met reclame-uitingen bepalen de identiteit van 
de winkelstraat. De kenmerken van de eerste fase van de 
wederopbouwarchitectuur (tot ca. 1960) zijn kloeke metselwerkgevels, 
gave kappen en subtiele soms sobere detaillering. Het modernisme van 
de jaren daarna bracht schaalvergrotende identiteitloze gevels, veelal 
zonder kap. De eigentijds-moderne gevels van voor 2000 verkeren 
dikwijls in slechte staat. Het is aan te bevelen deze op termijn te 
vervangen door nieuwbouw dan wel grondig te verbouwen. De panden 
van na 2000 moeten zich nog bewijzen. Beleid voor het gebied is 
behoud van het historische karakteristiek en omvorming van de niet 
passende bebouwing. De onderlinge samenhang wordt versterkt zodat 
een rommelig beeld door individuele bebouwing voorkomen wordt. De 
nieuwe ontwikkelingen voegen zich als vanzelfsprekend in de 
historische structuur en architectuur. Er ontstaat dialoog in plaats van 
ontkenning. Gezien de belangrijke rol die de straten hebben voor zowel 
Gemert als de regio, namelijk winkelgebied, is de verbetering zeker 
noodzakelijk. De inzet is dat de eerste laag van de bebouwing niet louter 
en alleen opgeofferd wordt voor de winkelfunctie. Het tast immers de 
verticale segmentering van de gevels aan en verstoort de oorspronkelijke 
gave architectuur van het pand. Uitgangspunt is behoud of herstel van de 
architectonische kwaliteit van de hele gevel. In het verlengde van de 
ruimtelijke visie dienen entrees van het winkelgebied verbijzonderd te 
worden en dient bijzondere aandacht te zijn voor de uitstraling van 
bebouwing langs pleinen. Voor monumentale en beeldbepalende 
panden geldt het handhaven van de huidige situatie als uitgangspunt.  
   
 
3.4 Elisabethplaats, Gelind, Vroonhof en Kapelaanstraat 
 
De Elisabethplaats en het Gelind hebben een eigen sfeer die volledig 
los staat van de kleinschalige en informele structuur van het hoofdlint. 
De gebieden zijn in de huidige vorm betrekkelijk nieuw. De bebouwing 
bestond en bestaat uit kleine en grote bedrijfshallen, schuren, kantoren 
en (harde en stenige) erfafscheidingen. De schaal van de bebouwing 
en de omvang van de gebieden bieden daarom kansen voor meer 
grootschalige bebouwing. De huidige bebouwing is over het algemeen 
hiervan echter geen goed voorbeeld vanwege de anonieme en 
eenzijdige uitstraling. Uitgangspunt is om het onderscheidend 
vermogen van de ruimten door hogere bebouwing en grotere 
pleinruimte te versterken en te behouden, maar tegelijkertijd de ruimte 
te verankeren in de omgeving door visuele en functionele relaties. De 
algemene uitstraling bestaat uit eigentijdse, vernieuwende en duurzame 
vormgeving en een samenhangende en hoogwaardige uitstraling. De 
beleidsrichting voor de gebieden is dan ook vernieuwend in plaats van 
behoudend met mogelijkheden voor begeleiding van het plein in een 
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eigentijds en samenhangend architectuurbeeld. Kenmerken van de 
Gemertse identiteit moeten daarbij wel zichtbaar blijven, zoals 
baksteenarchitectuur, toepassing van kappen en een heldere opbouw 
van de gevels. Zo zal de Elisabethplaats worden omgevormd naar een 
plein met allure. Het centrumlint of hoofdlint wordt ‘gespiegeld’ . De 
bebouwing heeft een behoorlijke maat en hoogte en biedt onderdak aan 
winkel-,  kantoor-, en woonruimte. Het plein is aantrekkelijk om te 
verblijven, maar ook om te parkeren. Gezien de grootschaligheid van 
de open ruimtes mag gesproken worden over een stedelijke 
ontwikkelingsopgave, maar met oog voor informaliteit en warmte. De 
kleinschalige bebouwing die op enkele plaatsen nog aanwezig is blijft 
behouden, maar is niet leidend voor nieuwe ontwikkelingen. 
De pleinwanden bestaan uit ‘stoere’ gebouwen met een hoogte tot 
maximaal 3 bouwlagen met kap. De vormgeving varieert per pand 
tussen traditionele en eigentijdse vormgeving, maar is altijd dorps 
geleed. Dit betekend een maximale gevelbreedte van 10 tot 12 meter 
met een dominante verticale geleding. de gebouwen hebben een stoere 
zadelkap of een overtuigende schildkap. Een variatie in dakvormen, 
nokhoogten en gevelbreedtes in één gebouw is niet toegestaan. Het 
gebouw is altijd geaard, dat wil zeggen, staat altijd met beide benen op 
de grond, ongeacht de functie van de plint. De plint is toegankelijk en 
stijlvol en varieert in hoogte.     


Hetzelfde stramien geldt voor het Gelind en de Kapelaanstraat. 
De eerder gekozen dominante rol voor de schaalvergrotende modern-
eigentijdse vormgeving wordt niet verder doorgezet. De bebouwing doet 
in schaal, maat en vormgeving een te grote afbreuk aan de 
kleinschaligheid van de dorpse korrel, de historische structuur en de 
dorpse sfeer en karakteristieken. Bovendien overschaduwd de 
schaalvergroting de nabijgelegen woonwijken.  
 
 
3.5 Virmundtstraat en Komweg (tracé rotonde Kruiseind en De 
Haag) 
 
Het historisch verloop van de straten bestaat al sinds lange tijd. De 
Komweg als onderdeel van de hoofdlintenstructuur (doorgaande weg 
naar Beek en Donk) en de Virmundtstraat als verbindingsweg naar 
Rooije Hoef en Lodderdijk. De Julianastraat verbond de Virmundt- met 
de Kapelaanstraat. Vroonhof was een open gebiedje tussen hoofdlint 
en het achterliggende akkerland. De straten zijn, afgezien van de 
Komweg vanaf ca. 1920-1930 gebruikt als bebouwingslinten. Het 
verlinten tussen de hoofdwegen in. Direct er aan grenzend zijn de 
eerste uitbreidingswijken van het dorp geplaatst. Opmerkelijk is de 
gelijkenis in architectuur tussen de verschillende gebieden. De 
hoofdzakelijk uit woningbouw bestaande gebieden heeft samenhang 
door de dorpse uitstraling van de panden en een eenduidig 
architectuurbeeld. Het beleid is erop gericht het huidige karakter te 
behouden en bij nieuwe ontwikkelingen aansluiting  
op de directe omgeving na te streven. Evenals voor de linten heeft het 
beleid voor de woongebieden een conserverend karakter waarbij 
het huidige bebouwingsbeeld bepalend is.  
 


3.6 Schoorswinkel 
 
Schoorswinkel is traditioneel van karakter. Dit geldt voor alle thema’s. 
Daarom zijn de ontwerprichtlijnen conserverend van aard. Het open en 
transparante bebouwingsbeeld is richtinggevend (deze wijkt immers af 
van de centrumlinten). De panden bestaan uit één bouwlaag met 
zadelkap, met een maximale gevelbreedte van 25 meter. De 
architectuur is traditioneel-historisch.     
 
 


 


Geveltekeningen van de Kerkstraat met nummering 


27     25     23            21           19           17                  13‐11                           9                                    7a    –   7                      5     –     3a                     3                  1


60                   42‐50             40         36                       32              30                             26                 24‐24a                      12‐10                       8


                  48‐82                   46              44              42       40‐38       36   34        32             30              28              26               24‐22                              18‐6                       4                 2


   57, 55,  53,      49                  47‐45        43          41         37‐35                      33           31‐27            25        23‐17                                         13                    9               5      1


Geveltekeningen van de Nieuwstraat met nummering 
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4    Gebiedsgerichte criteria 
 
 
De beeldkwaliteitcriteria zijn per gebiedstype opgesteld en gekoppeld 
aan kenmerken van elk gebiedstype. Met deze criteria wordt 
aangegeven welke elementen voor de kwaliteit en beleving van de 
bebouwde omgeving belangrijk zijn. Elk bouwinitiatief dient door de 
gemeente aan deze criteria getoetst te worden. 
 
 
 


Bestemmingsplankaart centrum 
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Richtlijnen beeldkwaliteit 
Openbare ruimte 


 


 
Historische hoofdstraat: Stereind, Binderseind, Ridderplein, Kerkstraat, 
Nieuwstraat en Haageijk 


 De historische hoofdstraat van het keske aan het Stereind tot het 
keske aan het Kruiseind is als rijloper herkenbaar. 


 De openbare ruimte en de hoofdlinten zijn middels de ‘shared 
space’-formule ingericht. 


 De inrichting en vormgeving is consequent, eenduidig, 
materiaal en kleurpalet. 


 De materialen zijn duurzaam, natuurlijk en gebakken.   
 Er loopt een brede verblijfsstrook langs de winkelpanden. 
 De historische voorterreinen bij de gebouwen aan de 


centrumlinten worden hersteld. 
 Het groen bestaat uit doorgaande groenstructuren, grote 


straatbomen en hagen. 
 Het verblijfsklimaat is aantrekkelijk door verkeersluwe plekken, 


bankjes, bomen en laag groen. 
 De vormgeving van de openbare ruimte in de historische 


hoofdlinten versterkt het historisch karakteristiek, zoals de 
vormgeving van de bankjes, prullenbakken, verlichting, 
infoborden, etc. 


 De bruggen aan het Binderseind en de voormalige “hoge stenen 
brug” op het kruispunt Haageijk-Nieuwstraat zijn door de 
inrichting van de openbare ruimte zichtbaar en beleefbaar. 
Bijvoorbeeld door de aanleg van relingen, een lichte welving in 
het straatniveau, keuze van het bestratingmateriaal, etc.  


 De ruimte voor de terugliggende herenhuizen aan de 
historische linten zijn onderdeel van de groenstructuur en 
versterkend aan het verblijfsklimaat van het centrum. Denk 
bijvoorbeeld aan de aanplant van grote straatbomen, hagen en 
bankjes.  


 De straatverlichting hangt aan draden van gevel tot gevel. De 
pleinen, pleintjes of open ruimte in het historische lint wordt 
voorzien van klassieke lantaarns.   


 
Elisabethplaats en Gelind 


 Inrichten van een ruime strook rond het plein en langs de 
winkels voor voetgangers, zodat een rondje gemaakt kan 
worden. 


 Pleinen beschikbaar maken en houden voor het organiseren 
van evenementen. Dit geldt in het bijzonder voor het 
Ridderplein en de Elisabethplaats. 


 Zoeken naar mogelijkheden om op een efficiënte wijze aan de 
parkeerbehoefte van centrumbezoekers te voldoen, omdat dit 
een grote en goed bereikbare locaties zijn. De auto’s worden 
gecamoufleerd door hagen, leilinden en platanen. 


 De vormgeving van de lantaarnverlichting op de 
Elisabethplaats, Gelind en Vroonhof is traditioneel eigentijds. 


Gedeelde ruimte (shared space) 
Het idee van de gedeelde ruimte is al op vele plaatsen in binnen- 
en buitenland toegepast. De plaatsjes zijn daar getuigen van. In 
het verleden was de hoofdstraat van Gemert ook gedeeld. De 
strikte functionele scheiding zoals nu het geval is, is pas van later 
datum. De ‘shared-space’-formule is daarom erg geschikt voor de 
ambitie het historisch beeld van het centrum te herstellen en te 
versterken.  
 
Het meubilair 
Het meubilair, zoals lantaarnpalen zijn voor de historische 
gebieden consequent klassiek van vormgeving of fysiek 
ontrokken aan de straat door dat de lampen zijn opgehangen aan 
draden. Voor de nieuwere gebieden, zoals de Eilsabethplaats is 
op basis van consequentie de vormgeving traditioneel-eigentijds.     
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Richtlijnen beeldkwaliteit 
De historische hoofdstraat 


Stereind, Binderseind Ridderplein, Kerkstraat, Ruijschenberghstraat, Molenstraat, Nieuwstraat en Haageijk 
   


Plaatsing  
 Bebouwing is voorop het perceel gesitueerd en grenst met de 


gevels direct aan de openbare ruimte, mogelijkerwijs 
voorafgegaan door een historisch stoepje.  


 Herenhuizen kunnen van het bovenstaande afwijken door een 
situering achter op het erf tot een maximale afstand van de as 
van de weg van 13 meter. 


 Het inpassen van bouwvolumes houdt altijd rekening met 
kleinschaligheid en past in de historische korrel.  


 Een uitbreiding of verbouwing wijzigt of overschrijd de 
historische voorgevelrooilijn niet.  


 Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw door de 
positie ten opzichte van het hoofdgebouw. Een bijgebouw 
domineert niet het straatbeeld. 


 Bestaande doorzichten tussen de individuele panden blijven 
behouden. 


 
Massa en vorm 


 De massa en vorm wordt bepaald door het historisch voorbeeld 
van voor 1960 en is streekeigen. De initiatiefnemer onderbouwd 
op basis van historisch materiaal de keuzes. Bij bezetting van 
nog niet eerder bebouwde locaties wordt de massa en vorm 
bepaald door de eigentijds-traditionele interpretatie van de 
vormgever cq. initiatiefnemer.    


 Grootschalige functies die over meerdere percelen en panden 
uitgesmeerd zijn of worden, presenteren zich in massa, vorm én 
gevelbeeld (verticaal) geleed en gesegmenteerd en passend in 
de historische korrel.  


 De gevelbreedtes variëren: 
o Bij een bouwhoogte van één bouwlaag met langskap 


(langhuistypologie) is de maximale voorgevelbreedte 18 
meter.  


o Bij een bouwhoogte van twee bouwlagen met kap is de 
maximale voorgevelbreedte 10 meter. 


o Bij een maximale bouwhoogte van drie lagen met kap in 
herenhuistypologie is de maximale voorgevelbreedte 
maximaal 14 meter. 


 De hoofdmassa bestaat uit een enkelvoudige vorm. Opzichtige 
versnijdingen, hoeken en ingewikkelde dakpatronen is niet 
mogelijk.  


 De geleding en segmentering van het gebouw is verticaal.  
 De gevel wordt beknot door een beeldbepalende fries, daklijst, 


doorgestoken topgevel, rissaliet, etc. 
 De voorgevel is georiënteerd op de openbare ruimte.  
 Bij hoeksituaties is sprake van een tweezijdige geveloriëntatie 


en is een stedebouwkundig accent toegestaan in de vorm van 


een extra bouwlaag, hoekverbijzondering en afwijkende 
dakvorm.  


 De typologische keuze (herenhuis, langhuis, woonhuis) bepaald 
de nokrichting en kapvorm. Herenhuizen hebben een schild, 
zadel, tent- of pyramidedak. De langhuis of boerderijachtige 
bebouwing heeft een zadeldak (eventueel met wolfseinde) of 
mansardekap.  


 Buitenruimten op de verdiepingen zijn inpandig, dus geen 
uitstekende balkons. 


 Aan- en bijgebouwen hebben een kap. 
 
Gevelkarakteristiek 


 Het gevelbeeld wordt bepaald door het historisch voorbeeld van 
voor 1960 en is streekeigen. De initiatiefnemer onderbouwd op 
basis van historisch materiaal de keuzes. Bij bezetting van nog 
niet eerder bebouwde locaties wordt de massa en vorm 
bepaald door de eigentijds-traditionele interpretatie van de 
vormgever cq. initiatiefnemer.  


 De historisch-traditionele vormgeving geldt voor alle zichtbare 
gevels en is consequent uitgewerkt. 


 Bestaande waardevolle of historisch gave gevels tot ca. 1960 
worden of behouden of zijn in het nieuwe ontwerp uitgangspunt 
bij nieuwe ontwikkelingen. Monumenten en beeldbepalende 
panden worden altijd behouden. 


 De gevels en het dak zijn uit één stuk, d.w.z. alle lagen zijn 
familiair en gerelateerd aan elkaar door vormgeving, materiaal 
en kleur.  


 De karakteristiek en vormgeving van de bovenbouw van een 
pand bepaald de vormgeving, materiaalkeuze en kleur van de 
winkelpui. Er dient altijd sprake te zijn van een architectonische 
relatie tussen onder- en bovenbouw.    


 Een volledige uitholling van de onderbouw voor 
winkeldoeleinden is niet toegestaan. M.a.w. het pand staat 
letterlijk en figuurlijk op de grond, bv. door het toepassen van 
verticale gevelopeningen met een diepe negge en/of juist een 
opliggend kozijn of door het gebruik van penanten in de gevel of 
door het terugleggen van smalle, verticale geveldelen. 


 De plint varieert per pand van hoogte met een maximum van 3,5 
meter bij volledige nieuwbouw.   


 De vormgeving varieert per gevel. Iedere gevel is individueel 
herkenbaar en aanwijsbaar. 


 Er is een afwisseling van symmetrisch georiënteerde gevels (bij 
het herenhuis) en asymmetrische gevels (langhuis- of 
boerderijtypologie) 


 Er is sprake van een verspringende gootlijnhoogte per 
individueel pand. 


 Kleinschalige dakkapellen in het dakvlak zijn toegestaan als 
een ondergeschikte toevoeging. 


 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 


 Er is sprake van een ambachtelijke detaillering voor de hele 
gevel en kap. De constructiedragende onderdelen zijn niet in 
zicht.  


 Het zichtbare bouwmateriaal is natuurlijk en/of gebakken, zoals 
baksteen, keramische pannen en houten kozijnen.   


 Kunststoffen en aluminiumprofielen zijn uitgesloten, met 
uitzondering van panden uit de periode 1945-1960. Hier zijn 
staal- of aluminiumprofielen toegestaan.  


 De kleuren in de gevelopeningen (luiken, kozijnen, deuren) zijn 
gedekt, zoals oudgroen of zwart-wit (de Duitse-orde kleuren). 


 Het stuken of pleisteren van de gevels behoort tot de 
mogelijkheden. Bij steekhoudende historische argumenten is een 
afwijkende kleur, anders dan gedekt, van de gevels mogelijk. 


 
Erfafscheiding 


 Erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte zijn niet 
hoger dan maximaal 1,0 m. 


 Erfafscheidingen komen logischerwijs voort uit het 
architectonisch plan.
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De historische korrel van diepe 
precelen en kleinschalige bebouwing. 


De verspringende historische rooilijn. 
     


Individuele bebouwing, variatie in nokrichtingen Gevels die gericht zijn naar de openbare 
ruimte    


De historische kleinschalige bebouwing met 
variatie aan gevels en nokrichtingen. 


Variatie aan massa’s en doorgangen tussen de 
bebouwing.      


Relatie hoofdgebouw en bijgebouw. 


Variaties in gebouwen 
 
Het centrum bestaat uit verschillende  
gebouwen. Typologisch spreken we over een 
langhuis, het woonhuis en het herenhuis. 
Uiteraard zitten daar weer variaties tussen of 
kruisbestuivingen. Wel is de hoofdvorm van de 
gebouwen bijzonder eenvoudig.  
 
Vele soorten vormgeving 
Binnen de historische architectuur is een grote 
variatie aan vormgeving. Binnen die variatie 
zijn een aantal overeenkomsten: 


 De gevels zijn verticaal geleed. 
 De gevelbreedte varieert tussen 8 


(woonhuis) tot 18 meter (langhuis). 
 De gevel is hiërarchisch opgebouwd 


door de voet (een plint), een accent bij 
de gevelopeningen zoals deur en 
ramen, een daklijst-, goot- of 
gevelverbijzondering. 


 De bouwmaterialen zijn natuurlijk en 
ambachtelijk, evenals de detaillering 
zoals de raamlijsten, deurportieken, 
daklijsten en kapellen. 


Het langhuis Het woonhuis 


Het herenhuis 


 


Het 
herenhuis 


De basis bij de richtlijnen verbeeld 


Diversiteit aan dakvormen en goothoogten 


Historische stoepjes en hekjes 
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Referentiebeelden traditioneel-historische architectuur en vormgeving 
 
De foto’s geven een beeld van waar traditioneel-historische architectuur om draait: 


 verticale geleding 
 kleinschaligheid 
 aantrekkelijke portieken 
 gedetailleerde daklijsten en voetplinten 
 ambachtelijke en gedetailleerde gevelopeningen (kozijnen en deuren) 
 natuurlijke en gebakken materialen en mogelijkerwijs pleisteren en stuken 
 individuele en authentieke gevels 
 verschillen in hoogte en breedte 
 verbijzonderingen in de gevelbekroningen 
 hoekverbijzonderingen 
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Richtlijnen beeldkwaliteit 
Elisabethplaats, Gelind, Vroonhof en Kapelaanstraat 


 
Plaatsing  


 De situering van het gebouw sluit aan bij de belendende 
panden met een maximale voorgevelrooilijnsprong van 2 meter. 


 Het pand grenst direct aan de openbare ruimte en is 
versterkend aan het verloop van het plein en de 
pleinwandfunctie. 


 Er is sprake van een aaneengesloten bebouwingswand met 
voldoende tussenruimte voor wegen, voetgangerspassages en 
andere verbijzonderingen. 


 
Massa en vorm 


 De vormgeving van de massa en vorm is eigentijds-traditioneel 
of eigentijds-modern en consequent uitgewerkt.    


 De hoofdmassa bestaat uit een enkelvoudige vorm. 
 De dorpse geleding is leidend tot een maximale gevelbreedte 


van 10 tot 12 meter met een zeer dominante verticale geleding 
en segmentering en een maximale hoogte tot 3 bouwlagen met 
kap.  


 De gevel wordt beknot door een beeldbepalende fries, daklijst, 
doorgestoken topgevel, rissaliet, etc. 


 De voorgevel is georiënteerd op de openbare ruimte. 
 Bij hoeksituaties is sprake van een tweezijdige geveloriëntatie 


en is een stedebouwkundig accent toegestaan in de vorm van 
een hoekverbijzondering en afwijkende dakvorm.  


 De typologische keuze wordt beperkt tot het herenhuis en het 
‘pakhuis’. 


 De nokrichting en kapvorm is bepaald door de typologische 
keuze: herenhuizen hebben een schild, zadel, tent- of 
pyramidedak, het pakhuis een zadeldak. Het dak is aanwezig 
door de maat en schaal.  


 Opzichtige versnippering in de dakvorm is niet toegestaan. 
 Buitenruimten op de verdiepingen zijn inpandig, dus geen 


uitstekende balkons. 
 Aan- en bijgebouwen hebben een kap. 
 Kleinschalige dakkapellen in het dakvlak zijn toegestaan als 


een ondergeschikte toevoeging.  
 
Gevelkarakteristiek 


 De vormgeving van het gevelbeeld is eigentijds-traditioneel of 
eigentijds-modern en consequent uitgewerkt.  


 Bestaande waardevolle of historisch gave gevels tot ca. 1960 
worden of behouden of zijn in het nieuwe ontwerp uitgangspunt 
bij nieuwe ontwikkelingen. Monumenten en beeldbepalende 
panden worden altijd behouden. 


 De gevels en het dak zijn uit één stuk, d.w.z. alle lagen zijn 
familiair en gerelateerd aan elkaar door vormgeving, materiaal 
en kleur.  


 De karakteristiek en vormgeving van de bovenbouw van een 
pand bepaald de vormgeving, materiaalkeuze en kleur van de 
winkelpui. Er is altijd sprake van een architectonische relatie 
tussen onder- en bovenbouw. 


 Een volledige uitholling van de onderbouw voor 
winkeldoeleinden is niet toegestaan. M.a.w. het pand staat 
letterlijk en figuurlijk op de grond, bv. door het toepassen van 
verticale gevelopeningen met een diepe negge en/of juist een 
opliggend kozijn of door het gebruik van penanten in de gevel of 
door het terugleggen van smalle, verticale geveldelen.   


 De vormgeving varieert per gevel. Iedere gevel is individueel 
herkenbaar en aanwijsbaar. 


 De plint varieert per pand in hoogte tot een maximum van 3,5 
meter.   


 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 


 De bouwmaterialen zijn natuurlijk en duurzaam, zoals baksteen,  
hout en zink. 


 Er is variatie in lichte, donkere en warme aardetinten. 
 Kunsttofbouwmateriaal is niet toegestaan. 


 
Erfafscheidingen 


 Op plaatsen waar sprake is van een erfafscheiding grenzend 
aan de openbare ruimte kan deze behouden blijven. 
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Referentiebeelden pleinbebouwing 
 
De foto’s laten zien waar pleinbebouwing ondermeer om draait: 


 Verticale geleding en segmentering 
 Individueel herkenbare gebouwen. 
 Verspringende gootlijn 
 Gevels gericht naar de openbare ruimte 
 Nauw aansluitende bebouwing 
 Bebouwing staat met de voeten direct aan de openbare ruimte/het plein 
 Grotere en hoger opgaande bebouwing (tot maximaal drie lagen met  kap) 
 De gebouwen zijn eenvoudig van hoofdvorm 
 Openbare gevels presenteren zich aan de openbare ruimte 
 Hoekverbijzonderingen  
 De winkelplint is uitnodigend en toegankelijk.   
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Richtlijnen beeldkwaliteit 
 
 


Virmundtstraat en Komweg (tracé rotonde Kruiseind en De Haag) Schoorswinkel
 
Massa en vorm  


 De historische korrel en daaraan gerelateerde gevelbreedte is leidend, ook als de functie 
schaalvergrotend van aard is.  


 De bouwhoogte is overwegend één bouwlaag met kap tot maximaal twee bouwlagen met kap.  
 De maximale gevelbreedte tot 14 meter bij een bouwhoogte van één bouwlaag met langskap 


(rijtjeshuistypologie) en een maximale gevelbreedte van 8 meter bij twee bouwlagen met kap 
(woonhuistypologie).  


 De gevel is verticaal geleed en gesegmenteerd.  
 Er is per pand een afwisseling in de nokrichting en kapvormen.  


 
Gevelkarakteristiek  


 Bouwplannen zijn historisch-traditioneel of eigentijdse-traditioneel en consequent uitgewerkt.  
 De bestaande historische gebouwen zijn leidend bij nieuwe ontwikkelingen.  
 


Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 
 Het bouwmateriaal is natuurlijk en gebakken, zoals baksteen, keramische pannen en houten kozijnen.  
 Kunststofbouwmaterialen zijn niet toegestaan.  
 Er is sprake van een ambachtelijke detaillering met nadruk bij de goot- en daklijn. 


 


Massa en vorm 
 Ieder bouwinitiatief is geënt op de padenstructuur en de langskap (langhuistypologie)  
 De panden bestaan uit één bouwlaag met zadelkap/langskap.  
 De maximale gevelbreedte per gebouw is 25 meter. 
 Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa en hebben een zadeldak.  
 


Gevelkarakteristiek  
 Bouwplannen zijn traditioneel-historisch.  


 
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik 


 De materialen zijn natuurlijk en gebakken, zoals baksteen, hout en gebakken pannen.     
 Er is sprake van een ambachtelijke detaillering. 
 Pleisteren of stuken behoort tot de mogelijkheden. 


 
Erfafscheiding 


 Op plaatsen waar sprake is van een erfafscheiding grenzend aan de openbare ruimte is deze niet hoger 
dan maximaal 1,0 m. 


 De erfafscheidingen bestaan uit hagen, zoals beuken- en meidoornhagen.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 








Beeldkwaliteit  
Voor delen van de kom Gemert is een beeldkwaliteitenplan in onderdelen opgesteld. 
De projectlocatie is in het beeldkwaliteitplan Boekent  opgenomen. Het plan gaat uit van versterking en uitbreiding van de  
lint en gehuchtenstructuren. Op de projectlocatie is de realisatie van een woning in boerderijstijl met doorzichten naar het 
achterliggende landschap . (Zie  onderstaande kaart uit het beeldkwaliteitplan) 


 
 
Boekent 


 
Typering 
Boekent is één van de oudste, zoniet hét oudste gehucht in de gemeente. Op hogere gronden tussen Gemert en De Mortel 
ontstond het gehucht Boekhout, wat later verbasterde in Boekent vanwege de aanwezige beukenbossen. 
Het huidige Boekent heeft zijn vorm gekregen rondom het pleintje waar de Broekstraat, Kromstraat, Zandstraat en 
Dribbelheidseweg (voorheen Schenkstraat) samen komen. Van oudsher was hier al een smederij en een herberg gevestigd. 
Deze oude straten zijn in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot gevarieerde lintbebouwing die overal zicht zijn blijven 
houden op een open agrarisch achterland. Het aantal woningen en gezinnen was rond het jaar 1700 groter dan nu het 
geval is. In de 18de eeuw nam het aantal beduidend af. Pas in de 20ste eeuw nam het aantal woningen weer toe door de 
bebouwing langs de Oudestraat. Boekent had veel kenmerken om uit te groeien tot een dorp. De belangrijkste 
belemmering lijkt het ontbreken van een kapel. Parallel aan de Oudestraat heeft zich eveneens een lint ontwikkeld, 
Groenendaal genaamd. Dit is een verbinding tussen Heuvel en Broekstraat. 
 
Streefbeeld & Visie 
Het streven is om het beeld van het Boekent wat dateert uit de periode 1850-1870 te behouden. Dit wil zeggen dat verdere 
verdichting van het gehucht niet wenselijk is. Alleen als er sprake is van ruimtelijke winst ter plaatse is hier nieuwbouw 
mogelijk. Er moet dus sloop plaatsvinden op de locatie. (Vervangende) nieuwbouw moet opgaan in het bestaande karakter 
van de omgeving. Dit wil zeggen dat er bij nieuwbouw uitgegaan wordt van de oude boerderijtypes die hier van oudsher al 
aanwezig zijn. De diversiteit aan boerderijen is hier altijd groot geweest en dit moet dan ook behouden blijven. 
  
 
Richtlijnen 
Naast de richtlijnen die van toepassing zijn op het occupatiegebied, gelden als extra richtlijnen: 
 behoudens bij de actieve agrarische bedrijven, mag er per boerderijcomplex maximaal 1 inrit zijn; 
 toepassen van historiserende bouw. Het zo accuraat mogelijk na bouwen van een oude boerderij, rekening houdend 


met de historische materialen en constructie; 
 er moet aandacht zijn voor goede detaillering en vakmanschap. Een passend metselverband, de juiste kozijnen; 







 dakramen hebben de voorkeur boven dakkapellen, zoveel mogelijk boven het woongedeelte van de boerderij; 
 geen erkers, geen loggia’s; 
 een enkele gemetselde schoorsteen; 
 luiken alleen toegestaan ter hoogte van het oude woongedeelte; 
 het plaatsen van glas in ‘oude’ staldeuren levert vaak niet een gewenst beeld op en vraagt daarom een creatieve 


oplossing. Denk hier in ieder geval aan terugliggend glas en donkere kozijnen; 
 aan de achterkant zijn binnen de grenzen van beeldkwaliteit minder beperkingen. 
  
Beleid Dorpsranden 
De gemeente heeft voor de dorpsranden een visie opgesteld neergelegd in ‘ Gereedschapskist Gemeente Gemert-Bakel’. In 
dit rapport wordt verteld hoe omgegaan moet worden met bebouwing aan de randen van de oude kernen in Gemert-Bakel.  
De toe te passen architectuur kan, binnen de gestelde richtlijnen, klassiek of modern worden geïnterpreteerd. Ook doet het 
rapport aanbevelingen over de inrichting van het bijbehorende erf.   
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MILHEEZEMILHEEZEMILHEEZEMILHEEZEMILHEEZE


1. Inleiding 


 


Het landschap rond Milheeze werd gevormd 


door open bolliggende akkers, veldwegen en 


karakteristieke landschapselementen zoals 


bermen, lanen, hagen, boomgaarden, hout-


wallen, bosjes en vrijstaande bomen. Het reliëf 


en de waterlopen, die het gebied doorsnijden 


hebben gezorgd voor een bochtig patroon van 


hoofd en secundaire wegen en een fijnmazige 


percelering, Ondanks deze fijne percelering 


vormden de oude bouwlanden een open ruimte 


doorsneden met zandpaden, deels omzoomd 


door houtwallen en boerderijen met 


singelbeplanting. Dit gaf het gebied een klein-


schalig karakter met een grote diversiteit aan 


bebouwing en verweving van functies. 


Gestreefd wordt naar versterking van de 


ruimtelijke afwisseling van het landschap. De 


bebouwing wordt gekoppeld aan de weg en de 


kavelgrens en erfbeplanting moet gehandhaafd 


of versterkt worden. Gezocht wordt naar ver-


sterking van het mozaïek patroon, dat het land-


schap kenmerkt en waarbij zelden rechte 


hoeken zijn. Waar mogelijk zouden perceels-


randen geaccentueerd kunnen worden met 


houtwalen, hagen en hakhoutsingels. De 


Esperloop, die door het gebied gaat, moet 


analoog aan het mozaïekpatroon de ruimte 


houden/krijgen om te meanderen. Het streven 


is het gebruik van de agrarische gronden te 


behouden voor weiland en akkers. 
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2. Buurtschappen 


 


Het dorp Milheeze bestaat van oorsprong uit 


verschillende buurtschappen met een rijke 


geschiedenis. Ook hier werden ze gesitueerd 


op plekken waar de landschappelijke condities 


gunstig waren. Elk buurtschap heeft een eigen 


naam, die vaak gerelateerd is aan oude 


landschappelijke kenmerken. Zij zijn ontstaan 


uit een clustering van verschillende 


boerderijen. De buurtschappen zijn typerend 


voor dit landschap. Langs de hoofdstraat zijn 


ze in de loop der tijd samengegroeid tot het 


huidige dorp Milheeze met zijn aaneengesloten 


lintbebouwing. Na de oorlog hebben aan de 


zuidzijde van het dorp nieuwe uitbreidingen op 


de open esgronden plaatsgevonden. Het 


typische dorpse karakter met zijn organische 


gegroeide structuur heeft daarmee 


plaatsgemaakt voor een meer planmatige 


ontwikkeling. Aan de noordzijde buiten de 


bebouwde kom bevinden zich nog steeds 


verschillende buurtschappen al zijn ze 


nauwelijks nog als zodanig herkenbaar. Dat 


komt vooral door de huidige bio-industrie. De 


moderne landbouw kent een eigen orde. 


Grootschalige stallencomplexen staan los ver-


spreid en onafhankelijk in het landschap. Zij 


zijn van een maat en schaal, die de klein-


schalige buurtschappen te niet doen. Boven-


dien is het ommeland van de buurtschappen bij 


elkaar gevoegd tot grote percelen land met 
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monoculturen, zoals maïs. De oude 


landschappelijke netwerken tussen de 


verschillende buurtschappen zijn hiermee 


weggevallen. Het landschap is verschraald. De 


sociale- en economische cohesie is gede-


gradeerd of weggevallen. 


 


 


2.1. Ruimtelijke ontwikkeling door de jaren heen in kaart verbeeld 


 


Buurtschappen Lintbebouwing 1955 Verstedelijking na 1955 (bruin) en 


varkenshouderijen (zwart) 
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2.2. Hoe zien de buurtschappen er precies uit? 


 


Buurtschappen liggen van oorsprong 


verankerd in het landschap. Ze hebben een 


lange geschiedenis. De eerste bewoners 


kozen deze plekken vanwege gunstige 


landschappelijke condities, bijvoorbeeld een 


hoge en droge plek met nabij stromend water, 


of op een driesprong van wegen. Elk 


buurtschap heeft een eigen naam, die vaak 


gerelateerd is aan deze oude landschappelijke 


kenmerken. De buurtschappen liggen veelal 


markant in het landschap. Het zijn kleine 


concentraties van voornamelijk boerderijen met 


bijgebouwen, die samen een groot erf vormen. 


De erven liggen veelal aan een splitsing van 


wegen, rondom een brink of soms nabij een 


beek. De gebouwen op elk perceel bestaan uit 


een hoofdgebouw; de boerderij met woon- en 


een bedrijfsgedeelte en uit bijgebouwen, zoals 


schuren en stallen. De bijhorende open 


ruimten (zoals plaats, toegangsweg, tuin, 


boomgaard, weiland, etc.) vormen het erf. Het 


woord erf heeft een meervoudige betekenis. In 


meest ruime zin betekent het ‘omheind stuk 


grond met gebouwen en buitenruimte’, in 


engere zin staat erf voor de veelal 


(half)verharde ruimte tussen hoofdgebouw en 


bijgebouwen. Het erf is in principe zeer 


functioneel en minimaal ingericht en daardoor 


optimaal geschikt voor het agrarische bedrijf, 


zoals laad- en losruimte, tijdelijke opslagruimte 


en voor de ontsluiting van de aangelegen 


gebouwen. 
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3. Nieuwe gehuchten of dorps wonen in nieuwe buurtschappen 


 


Vertaald naar de situatie in Milheeze betekent 


dit, dat er kansen zijn om het erfgoed van de 


oude cultuurlandschappen veilig te stellen, juist 


door in het buitengebied nieuwe vormen van 


zogenaamd dorpswonen te ontwikkelen. Deze 


nieuwe vormen van dorpswonen worden 


gerealiseerd door herinrichting van bestaande 


buurtschappen maar ook door de vorming van 


nieuwe buurtschappen. De buurtschappen 


vormen nieuwe kleinschalige ‘dorpse’ 


gemeenschappen. De inrichting, de ver-


schijningsvorm en de inpassing in het land-


schap zijn – geheel volgens het Belvedere-


principe – geïnspireerd op oude cultuur-


historische waarden en worden uitgewerkt in 


vernieuwende concepten. Daarbij zoeken we 


naar combinaties van grondgebruik, 


bouwtypologieën en architectuur 


(streekgebonden en eigentijds), die het huidige 


agrarische gebruik kunnen vervangen en het 


landschap ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, 


economisch en ecologisch zullen verrijken. 


 


 


3.1. Dorps wonen 


 


Van oudsher is het dorp een voornamelijk 


agrarische samenlevingsvorm in een groene 


omgeving waarbij het kleine getal leidend is. 


Kenmerkend zijn de sterke sociale cohesie, de 


rust, de veiligheid en de overzichtelijkheid. En 


nog steeds associeert men landelijk wonen 


met “veiligheid, overzichtelijkheid en natuur” 


(Nota Wonen 2003, VROM). Het traditionele 


dorp heeft een bijna vanzelfsprekende 


verbondenheid met het ommeland; het 


landschap is voelbaar tot op het erf. De 


cultuurhistorische betekenis van het dorp ligt 


dan ook voornamelijk in de wijze waarop het 


zich inpaste in dat landschap: oude 


ontsluitingen en het gebruik van de omliggende 


grond, de strategische ligging van 


buurtschappen, de typische architectuur van 


de boerderijen met hun karakteristieke 


erfbeplantingen. Het erfgoed van Milheeze 


Noord bestaat uit een oud cultuurlandschap 


met in buurtschappen geclusterde boerderijen, 


akkergronden op de essen en natte weides 


langs de beken. Het oorspronkelijke landschap 


had een kleinschalige verkaveling. Het was 


goed toegankelijk; een fijnmazig netwerk van 


wegen en paden ontsloot het achterland en 


verbond de verschillende de buurtschappen 


met elkaar. 
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4. Architectuur  


 


4.1. De boerderijen van Milheeze 


Nederland kent een rijke verscheidenheid aan 


boerderijtypen met een heel scala aan 


verschillende erfvormen. In Zuid-Limburg 


bijvoorbeeld bestaat de boerderij uit een hoeve 


met een geheel ombouwde binnenplaats. In de 


regio Milheeze komen voornamelijk 


langgevelboerderijen voor waarbij het 


hoofdgebouw bijna altijd langs de weg is 


gebouwd. De kopse gevels zijn ‘dode’ gevels. 


De toegangen bevinden zich vrijwel altijd aan 


de lengtegevel. Het erf ligt aan de achterzijde 


en is vanaf de straat slechts gedeeltelijk te 


overzien. Het erf is daardoor een besloten 


plek, die minimaal aan drie zijden door 


gebouwen of groen omsloten wordt. Het is 


semiopenbaar en wordt gebruikt door de 


mensen, die er wonen en werken. De inrichting 


van het erf is functioneel en eenvoudig en 


geschikt voor flexibel gebruik. De langgerekte 


boerderijvorm is getransformeerd uit een 


oertype dat reeds in de ijzertijd hier voorkwam. 


Relicten hiervan in de omgeving zijn 


opgegraven. De langgevelboerderij heeft ook 


na 1900 een aantal wijzigingen ondergaan, 


zoals de doorlopende stenen nok en de 


enkelvoudige opzet. Na 1925 werd de Franse 


mansarde kap geïntroduceerd. De hoofdvorm 


van de boerderij bleef echter ongewijzigd. Het 


wonen op de boerderij is een bijzondere vorm 


van wonen. Soms woont er een enkel 


boerengezin, maar vaak wonen er meerdere 


gezinnen, doordat zoon of dochter gaat 


inwonen en de gepensioneerde boer met 


vrouw apart op het erf gaan wonen. Soms 


woont de knecht op het erf. Zo ontstaat veelal 


in de loop der tijd op het erf een 


woongemeenschap. Deze leefstijl blijft bestaan 


ook als de agrarische functie verdwijnt. 


 


4.2. Bijgebouwen 


Een boerenerf bestaat in het algemeen uit een 


hoofdgebouw en een of meerdere bijgebouwen 


rondom een erf. De bijgebouwen verschillen 


typologisch vaak van het hoofdgebouw. Ze 


liggen aan het erf en hebben veelal een ‘armer’ 


karakter. Sommige zijn van een beduidend 


oudere typologie, bijvoorbeeld de Vlaamse 


schuur. Andere zijn juist van een jongere 


typologie dan het hoofdgebouwen. Onderling 


zijn er meestal grote verschillen tussen 


bijgebouwen. Een belangrijk gegeven dat, 


zoals we verderop zullen zien, 


aanknopingspunten biedt voor nieuwbouw. 


 


4.3. Het landschap 


Het boerenerf kent van oorsprong een netwerk 


van routes en beplantingen in het omliggende 


landschap. Veel van deze routes zijn 


verdwenen en getransformeerd tot een 


doorgaand wegensysteem. Veel van de 


karakteristieke beplantingen, zoals houtwallen 


en knotbomen zijn verdwenen omdat zij voor 


de boeren geen nut meer hebben. 
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5. Eigentijdse landelijke architectuur  


traditionele boerderijen zijn mooi, maar zijn niet 


praktisch om te bewonen. Natuurlijk leent het 


woongedeelte zich perfect voor bewoning, 


maar dat zeker niet voor het stalgedeelte. Daar 


waar we bij bestaande historische boerderijen 


ons inspannen om bewoning in het 


stalgedeelte mogelijk te maken, kunnen we bij 


nieuwbouwboerderijen ook naar andere 


mogelijkheden en oplossingen zoeken. Er 


wordt hier een lans gebroken om de boerderij 


eigentijds te vertalen. Is het mogelijk het 


langhuis op een eigentijdse wijze te ontwerpen 


en te bewonen? Jazeker! Het langhuis is met 


het dragende gebint en de grote kap zeer 


geschikt voor onze eigentijdse woonwensen en 


voegt zich heel natuurlijk tussen de bestaande 


bebouwing en in het landschap. 


Ga maar na.   


• het gebint maakt snel en goedkoop 


bouwen mogelijk. Denk aan demontabele 


gebintdelen (bij voorkeur als prefabricage).  


• het gebint draagt het dak, dus de 


binnenruimte en de gevels zijn volledig vrij 


in te richten. Denk aan demontabele of 


zelfs mobiele wanden en gevelopeningen.  


• kaparchitectuur past in het landschap, is 


streekeigen en is volledig aangepast aan 


ons Nederlands klimaat.  


• een niet te schuin dak leent zich goed voor 


groene inpassingen. Door het gebruik van 


hout, steen, stro, leem, sedem, zink, etc.  


is duurzaam bouwen goed mogelijk.  


• het langhuis leent zich goed voor 


conceptuele architectuur, zowel 


traditioneel als eigentijds. 


• het langhuis is zeer geschikt voor 


clustering van bebouwing door middel van 


erven en grote variatiemogelijkheden in 


schaal, maat en materialen.    


 


De nieuwe boerderijen moeten zich voegen 


naar het streekeigene aan de ene kant en 


tegelijk moet het de uitdrukking zijn van een 


nieuwe tijdgeest. Het is de creatieve uitdaging 


om tussen deze twee schijnbaar tegengestelde 


uitgangspunten een balans te vinden. Om tot 


een streekgebonden eigentijdse architectuur te 


komen zijn allereerst de schikking van de 


verschillende bouwvolumes zowel rondom het 


erf als in het buurtschap van belang. 


Beeldbepalend is de vorm van het dak, die van 


grote afstand gezien, het silhouet van het 


buurtschap in het landschap bepaalt. De grote 


vrijstaande bouwvolumes worden verbonden 


door het erf en dienen doorkijken te hebben 


naar het omliggende landschap. Onder de 


traditionele, grote en markante daken ontstaat 


een grote vrijheid van invulling: in vorm, functie 


en stijl. Hiervoor is door de gemeente een 


inspiratieboek opgesteld met vele voorbeelden 


van eigentijdse kaparchitectuur. Een rijke 


detaillering van de architectuur draagt bij aan 
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de belevingswaarde in de directe nabijheid. 


Het huis is nooit af. Met dit aspect dient de 


architect rekening te houden bij toekomstige 


uitbreidingen (bijvoorbeeld aan de kopse 


zijden, achter de woningen of onder het dak). 


Het is vervolgens aan te bevelen om de 


nieuwe bebouwing vanuit de eigen interpretatie 


en thema van de architect en opdrachtgever te 


ontwikkelen; bijvoorbeeld arcadisch, 


panoramisch, eigentijds, rijk en arm, spiritueel, 


historisch, etc. De kenmerken van de 


plaatselijke boerderijen dienen als 


inspiratiebron. 
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6. Ontwerpcriteria voor de buurtschappen in Milheeze-Noord 


 


 


Inrichting erf en landschap 
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Landschap en gehuchten  


 


Gezamenlijk erf 


• Het erf is een collectieve ruimte met de entrees van de woningen 


en parkeerruimte. Het collectieve aspect van het erf kan ruimtelijk 


en sociaal op verschillende wijzen uitgewerkt worden. Van 


oorsprong bestond een gemeenschappelijk erf uit een knooppunt 


van wegen waaraan bebouwing lag. Het erf zou je kunnen 


uitleggen als een klein plein dat omzoomd wordt door gebouwen, 


hagen, hekken, bomen, paden en wegen. Zo’n plein kan vele 


vormen hebben, maar is zelden rechthoekig van karakter, eerder 


trapeziumvormig of driehoekig. Het erf loopt ongehinderd van 


gevel tot gevel en wordt begrensd door de aanliggende 


gebouwen, bomen, houtwallen en heggen. De erfafscheidingen 


bestaan uit streekeigen soorten, zoals beuk, haagbeuk, ligusters, 


meidoorn, etc. De sfeer en het beeld is informeel. De ondergrond 


is bij historische erven vaak halfverhard, in ieder geval sober en 


eenvoudig. Maar er kan ook sprake zijn van een deels verharde 


ondergrond, zoals klinkers, kinderkoppen, kiezel, zand en grijs 


asfalt.  


• De verharding van paden en veldwegen bestaat uit zand en grind, 


waar mogelijk worden verharde wegen weer halfverhard. 


 


Gezamenlijk versus individueel 


• De zonering in collectief en individueel gebruik is een belangrijk 


aandachtspunt. Voorkomen dient te worden dat het erf door 


afscheidingen van de verschillende privé-domeinen van de 


woningen versnipperd raakt en de relatie met het landschap wordt 


geblokkeerd. Lage hagen en lage hekken kunnen gebruikt worden 


om begrenzingen en de samenhang tussen de verschillende erven 


aan te geven. 


• De plaatsing van de woningen en de aankleding van het erf 


maken dat het omringende landschap heel dichtbij is en van nabij 


beleefd wordt. De bewoners zien vanuit hun woning de eigen tuin 


en het omringende landschap die bij wijze van spreken tot op de 


voordeur reikt. De passant ziet op verschillende plekken in het 


landschap enkele grote daken tezamen, die in verschillende 


richtingen, hoogten en grote tussen de bomen, hagen en overige 


bebouwing heen schemeren.  


• Het is wenselijk dat de woningen een privé-buitenruimte hebben, 


en dat die onderdeel uitmaken van de woningen zelf, bijvoorbeeld 


door middel van een terras, patio, loggia, serre, stoepen en 


hoogteverschillen. Verdere afscheidingen kunnen dan beperkt 


blijven. Boerderijen hebben van oudsher een aantal middelen om 


deze overgangen te maken. De grindstrook dient van oorsprong 


voor de opvang van hemelwater, daarnaast vormt deze strook een 
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subtiele overgang tussen erf en gebouw (tussen 


gemeenschappelijk en privé). Deze overgang kan in de nieuwe 


situatie worden vormgegeven met meer eigentijdse oplossingen 


zoals de verhoogde rand, opstap bij de voordeur, overstekend dak 


of luifel, poort, nis, portaal, bomenrijen, lage hekken en hagen. 


 


Parkeren 


• De stalling van auto’s vindt bij voorkeur collectief plaats in een 


aparte schuur (karschop) apart op het erf of geïntegreerd in een 


van de bijgebouwen. Hetzelfde geldt voor het kleinvee of paarden.  
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Architectuur bebouwing wonen 


 


Het hoofdgebouw en de bijgebouwen 


• Uitgangspunt bij het ontwerp van de gebouwen is het langhuis, 


de ‘boerderij’ en de daarbij behorende erfwoningen (zie voor 


verbeelding de bijgevoegde plaatjes op pag. 11 in het 


beeldkwaliteitplan en het inspiratieboek en de gereedschapskist).  


• Landelijke gebouwen hebben veelal een stoer uiterlijk, zijn groot 


van maat, worden gekenmerkt door eenvoud. 


• Algemeen kenmerk van de streekboerderijen is dat zij langgerekt 


zijn. Dit wordt versterkt door de horizontale belijning met een laag 


gelegen dakrand, zonder goot. Het dakvlak is groter dan het 


gevelvlak. Het grote dominante dakvolume zonder detaillering rust 


op een lage onderbouw. Een te hoge onderbouw verstoort de 


verhoudingen. De bebouwing is dan niet meer landelijk, maar oogt 


stedelijk. In principe komen er geen dakkapellen in het dak, maar 


wel ramen in het vlak van het dak. 


• Denk bij een erfwoning aan typologieën zoals schop, een 


schaapsstal, een Vlaamse schuur, een wagenschuur, een 


bakhuis, een hooimijt, etc.  


o De woning heeft meer kap dan gevel en telt één laag met 


kap. 


o De goot bevindt zich op een hoogte van maximaal 3 


meter  


o de woning is ondergeschikt aan het hoofdgebouw 


o Het dak of de kap is afgestemd op die van het hoofd-


gebouw. 


o De woningvoordeur bevind zich aan het erf. 


o Dakkapellen zijn niet toegestaan. 


 


Het dak 


• De bestaande boerderijen hebben een zadeldak, met een 


doorgaande horizontale noklijn al of niet met een wolfseind. De 


noklijn van nieuwbouwdaken kan variëren: met één of meerdere 


knikken, vouwen of met een afwijkende helling. De hellingshoek 


van het zadeldak kan binnen marges variëren ten behoeve van 


uitsparingen voor raampartijen. Wanneer dak en gevel in hetzelfde 


materiaal uitgevoerd worden, krijgt het gebouw een meer 


sculpturale zeggingskracht. Het gebouw wordt een object in het 


landschap. Meer geplooide dakvormen zijn gemakkelijk te maken 


met een rieten dakbedekking. Daarnaast zijn ook andere 


dakbedekkingmaterialen te gebruiken zoals zink, lei en hout. 


• Bij de bestaande boerderijen vormen de verschillende daken van 


hoofdgebouw en bijgebouwen een dynamische compositie. Bij 


nieuwbouw verdient de schikking van alle daken extra aandacht. 


Er is een onderscheid tussen hoofd- en bijgebouwen. 


 


De gevels 


• De gevels van het hoofdgebouw van de bestaande boerderijen 


bestaan uit combinaties van bruin/rood metselwerk in kruisverband 


en hout. De gebouwen van jongere leeftijd zijn voornamelijk van 
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steen. In het metselwerk zijn vaak verbijzonderingen gemaakt, 


zoals muizentanden (op de overgang van dak en gevel) en 


boerenvlechtwerk(op de kopgevels). Dergelijke verbijzonderingen 


kunnen op een meer eigentijdse wijze worden ingebracht. Bij 


nieuwbouw is het interessant om het verschil tussen hoofd- en 


bijgebouwen in materialen tot uitdrukking te brengen. 


• Oorspronkelijk zijn deuren geplaatst aan de lange zijde van de 


boerderij en zijn zij onderling verschillend van vorm en maat. Voor- 


en achterhuis zijn afleesbaar. De langgevels zijn daardoor sterk 


geleed en divers van opbouw. Dit aspect dient in de nieuwbouw 


terug te komen.  


• Ramen geven uitdrukking aan een bepaalde tijdgeest. Naarmate 


men beter glas kon maken werden de ruiten groter. Er is 


momenteel alles mogelijk. Compositie, maatvoering, aansluitingen 


en overgangen dienen uitdrukking te geven aan aspecten zoals 


hoofd- en bijgebouw, voor- en achtzijde, kop- en zijgevel, landelijk 


en stoer. Traditioneel zijn boerderijen voorzien van luiken naast de 


ramen. Nieuwe toepassingsmogelijkheden zoals schuifluiken 


kunnen in analogie met de boerderijbouw voor meer expressie in 


het gevelvlak zorgen.  


• De gevelindelingen van hoofdgebouw en erfwoningen is 


verticaal geleed en de ritmiek van de gevels worden benadrukt. 


De horizontale gevelopbouw wordt benadrukt door de 


onderzijde (plint) en de bovenzijde (goot of daklijst).  


• Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg 


dienen als voorgevel te worden behandeld.  


 


Materialen  


• Nieuwe producten in baksteen kunnen extra verbijzonderingen in 


het metselwerk krijgen. Het gebruik van aardse materialen 


(baksteen, gebakken pan, riet, zwart geteerd of onbehandeld hout 


en natuursteen) zorgt voor verbondenheid met de plek en het 


landschap. Het versterkt de ervaring van het landelijk wonen. 


Verder speelt een rol de toepassing van prikkelende 


materialencombinaties, zoals riet en glas, leem en staal, beton en 


hout. Grote spiegelende oppervlakken en kunststoffen 


beplatingmateriaal zijn niet toegestaan. De ontwerper wordt 


uitgedaagd om nieuwe gebouwen te maken, die een krachtige 


landelijke uitstraling hebben.  


• Het kleurgebruik in de buitengevels en daken is gedekt. Het 


toepassen van sterk contrasterende kleuren, bijvoorbeeld wit, in 


grotere vlakken is niet toegestaan.  
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Ruimte en architectuur bebouwing bedrijven 


 


 


Brink en bebouwing 


 


• Uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van het gebied zijn een grote 


brink waaraan een aantal erven liggen. De bedrijfswoningen liggen per 


twee aan één groot erf. De ondergrond is bij historische erven vaak 


halfverhard, in ieder geval sober en eenvoudig. Maar er kan ook 


sprake zijn van een deels verharde ondergrond, zoals klinkers,  


kinderkoppen en asfalt. De woning aan de voorzijde kijkt uit over de 


brink, omringd door relatief grote gebouwen en ingebed in bos en 


aanliggend aan een brink.  


• De plaatsing van de woningen en de aankleding van het erf maken 


dat het omringende landschap heel dichtbij is en van nabij beleefd 


wordt. De bewoners zien vanuit hun woning de eigen tuin en het 


omringende landschap die bij wijze van spreken tot op de voordeur 


reikt. De passant ziet op verschillende plekken in het landschap 


enkele grote daken tezamen, die in verschillende richtingen, hoogten 


en grootte tussen de bomen, hagen en overige bebouwing heen 


schemeren. Om dit beeld vast te houden is het niet toegestaan 


manshoge erfafscheidingen te plaatsen of kavels vol te bouwen. 


Door de grote en de functie van de aanliggende gebouwen zal het erf 


enigszins terug komen te liggen van de openbare weg.  


• Een gesloten gevelbeeld is niet toegestaan en de verschillende 


gebouwen zijn individueel herkenbaar: de panden zijn uniek en 


afwisselend in vormgeving. 


 


Het erf: openbaar en privé 


• De gebouwen liggen twee-aan-twee aan een erf. 


• De erven zijn ontsloten door een gemeenschappelijke toegangsweg.  
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• Het erf wordt begrensd door de aanliggende gebouwen, bomen, 


houtwallen en hagen. De erfafscheidingen bestaan uit streekeigen 


soorten, zoals beuk, haagbeuk, ligusters, meidoorn, etc. De sfeer en 


het beeld is informeel.  


• Schuttingen, muren en hekken zijn niet toegestaan. 


• Zij-erven grenzend aan openbare ruimte worden als voorerf behandeld. 


 


Massa en vorm van de gebouwen 


• Uitgangspunt bij het ontwerp van de gebouwen is het agrarisch 


langhuis (zie pagina 13 en het inspiratieboek en de gereedschapskist). 


� Het gebouw verbeeld op conceptuele wijze een langhuis of ‘een 


boerderij’.  


� Het gebouw heeft een symmetrische hoofdvorm. De 


hoofdvolume wordt door middel van uithollingen, doorsnedes 


en geledingen gemodelleerd.  


� De woning en het bedrijf bevinden zich onder één dak. Aan- en 


bijbouwen altijd in het verlengde van de hoofdvorm. De kap 


heeft een overstek.  


� De woning heeft meer kap dan gevel en telt tot maximaal 


anderhalve laag met kap. 


� De goot bevindt zich op een hoogte van maximaal 4,50 meter. 


De nokhoogte is maximaal 12 meter. 


� De dakhelling bevindt zich tussen de 30° en de 55° . 


� De kopgevel van het woonhuisgedeelte is naar de openbare 


weg gericht. 


� Dakkapellen zijn niet toegestaan.  


 


Gevelindelingen van hoofdgebouw en erfwoningen 


• De verticale geleding en ritmiek van de gevel wordt benadrukt.  


• De horizontale gevelopbouw wordt benadrukt door de onderzijde 


(plint) en de bovenzijde (goot of kroonlijst). 


• Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dienen 


als voorgevel te worden behandeld.  


 


Materiaal en kleur 


• Hoofdmaterialen zijn baksteen, zwart geteerd of onbehandeld hout, 


dakpan, riet en eigentijdse bouwmaterialen, mits er geen sprake is 


van spiegelende oppervlakken. Kunststof bouwmaterialen zijn in 


overleg mogelijk, mits goed geïntegreerd in de architectuur.    


• Het toepassen van sterk contrasterende kleuren, bijvoorbeeld wit, in 


grotere vlakken is niet toegestaan. Het kleurgebruik in de 


buitengevels en daken is gedekt. 


 


 







 20 


Samenvatting 


 


Mooi landschap moet mooi blijven. En het 


noordelijke gebied van Milheeze is mooi. 


Daarom is in samenspraak met verschillende 


partijen door de gemeente een visie ontwikkeld 


waarin landschap, wonen en bedrijvigheid 


hand-in-hand gaan. De gemeente hecht een 


grote waarde aan de kwaliteit van het beeld. 


Deze wordt beleidsmatig vastgelegd in het 


zogenaamde beeldkwaliteitplan. De basis van 


het plan bestaat uit een drietal opvattingen: 


• Er wordt gewoond in een nieuw 


gehucht en aan een gezamenlijk erf. 


• De woning is gebaseerd op het 


langhuis. Kenmerk is een groot en lang 


dak gedragen door een 


houtconstructie, het gebint en relatief 


lage muren. Historische voorbeelden 


zijn de kort- en langgevelboerderij. Eis 


is het historisch langhuis conceptueel 


door te vertalen naar een eigentijdse 


vormgeving. Hiervoor is een 


inspiratieboek opgesteld.    


• Het omringende landschap is tot bij de 


voordeur zichtbaar en voelbaar, 


immers wonen op het platteland is ook 


wonen in de natuur, want de natuur is 


nooit ver weg. De relatie tussen de 


privé-tuinen, het erf en het omringende 


landschap is duurzaam, open en 


transparant.  
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